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Malianoy City, Pa. Utarninkas 11’Balandžio (April) 1911

Kaip danesza telegramai isz į
■
•»
j Motore majorum miesto.
Tilintiejei Žmones.
neužgyventos szalies Kanados, ISZrY5Cnl^OS»
Hunnewell, Kan.— Ant ma
j joro miesto likos iszrinkta mo Mitros iszilicle scnoviszka
buk tenais likos atrastas auk
Siluetas per Valstiji jj įj
Stebėtinų, o podraug ir akiKiek kasztuoje ant mero už- sas o tukstanezei in ten keliau 85 ang’lekasiu užtroszko tere, Ella Wilson. Poni Wilsolijos Valstija turi fiJtii [J
tui
’
ta.
j vu yra faktas kaip apsako
laikimos kariumenes ir laivo- na kas dien. Katras in tenais
niene pirmiausia ymsis ant iszkasiklosia. Terp tu,
Londonas.— Po nepaprastai tūlas angliszko laikraszczio rarystes laike pakajaus, žemiau keliauna, turi su savim paymti
czistinimo isz miesto visokes viesulai, kuri vieszpatavo per szejas, kad garsingiausie žmodaugelis
y
ra
isz
liname ant pirmo mnį.
parodo skaitlius.
maisto mažiausia ant trijų me
urvas ir “spikizes" kuriu daug kelioleka dienu aplinkinėje nes vadinami “didžiais” buvo
musiszkiu.
lokame ant sudėtu pitg
Laivoryste nesiu, nes szimtai miliu aplin
Kariumene
Scranton, Pa.— Suvaryti priviso nog praejto meto. Be Suffolk, vilnis mainu iszmete labai paczedus žodžiuose, t. i.
■rkus katrie kalba Lį&k i
America
$101,195.000
$136,985,000
nesiranda tokios vietos, per durnus ir gaza in tuneli da bus girtuokliams!
England
162,470,000 kui
118,335,000
kiszkai, Kušintai,
ant-kraszto daugeli piningu i nemego niekad daug kalbėti,
102,000,000 kur galėtum nusipirkt maisto.
• „„Gernjąuį;...
203,3^QP0 '
2000 pėdu ilgio, 85 angleka
pa«įjnancziu nog laiku anglo- buvo mažkalbancziais, o net ir
France .
164.565,000
68,295,000
Nėr dyvu,-juk žmonis paskui siu dirbaneztu Pancoast ka Nežinojo kad nesze savo
Austria
94,585,000
13,295 000
saksoniszku. Teip gi daugel | per daug tilineziais, bet usztat
laantTOOtukstiemdi^
mirusia paeze.
Russia
240,358,000
44,623,000 auksa keliautu in paczia pekla siklosia
Throop tris mileg
nigai tau uždirbs
visqkiu papuoszu ir t.t. Ypa- {savo mislis iszreiszkinejo darJapnn
36,145,000
17,GC0,000 o Belzelubui ir jojo velniems
Boston,
Mass.— Policijannog Scrantu, užtroszko ant
t tavo pinigus sudehBBBĮ^.
tingai marios iszmete daugybe bais. Moltke garsus vokiszkas
iszduotukare ja go gintu. Auk Ismert. Terp nelaimingu ran tas Hurley, ejdamas ne toli til$991,303,009
Isz viso
$509,538,000
pravarde
tuju senoviszku užlieki! aplin- didvyris aplaikes
u' '
kasikiu
f---------- , to prie upes Charles, likos pa„„„i
formanas
O kur da užlaikimac fortecu, sas ir motere, tai pamatas szios ,Į dasi
kinyje Aldeberg. Priesz tuks- “didžio tilumo.” Nemažiau bu
K night, faier bosis Dawes, szauktas iu pagialba del neszi- tanfczius metu radosi tenais ves tilincziu garsus Vallenspensije seniems Žalnieriams, pasaulės.
1EI SZIT0 BANKO
Evansas formanas pagialbinio m0 lavono moteries kuri papil
drutviecziu ir t. t. Tai teip-gi
Yra žmones, kurie valgo už vagono isz West Scranton, j de savžudinsta per nusiskandi- miestas Dunwich, kuris likos tein’as. Gyveno atmosferoj tiM. GRAHAM.
isznesza
ant
milionu
doleriu.
los,” ir niekados ne isztare žo
užlietas per mares,
viena, o dirba už penkis. Yra
MldUH uitu
Daugelis isz muso tautiecziu nima. Kada gailės pulkelis sui
JOH5H0H3I
džio, kuris nebutu būtinai rei
žmones, kurie valgo už penkis,
!
Milžiniszka
ugnis.
’ teip-gi rado netikėtina mir-, silaike truputi ant atsilsio, poTH06.f.fLUasu
Kas gal užginti buk laik- o dirba. ... vos už viena.
kalingu. Kamerdinieriu savo
W. J. MIK
Konstantinopolus.— Prieszczia,
■ lici jantas perymtas akyvumu
raztis
yra
žmonirus
nenaudin

nubaudęs, kad anas pažadino
m ram
į
Priežastis ugnies buvo užsi- pakele uždangala nog veido mięgtis Konstantinopolaus Ka- jin nereikalingu
gu? Sztai Parižiuje, Francijoi
DA5TH.F.G[3il
sznabždu.
iszejna laikrasztis ‘'The Regai” Žinutes isz lietuves. degimas “inženhaus” ]prie moteres ir net suriko isz persi- dikoi likos sunaikytas per mil Namus jo apsiaubinejo sargy
szafto apie 11 valanda petny- [ gaudimo, paregejis buk tai žiniszka ugnia. Suvirszum 100
isz kuriuo žmonis turi nauda
Alovei parapijoi, Aleksan- ežios ryta, ugnis gavosi in ka-| jiojo pati, turinti 26 metus namu sudege o jokiu budu ne ba, kurios pareigomis buvo
ne tik isz skaitimo nes ir mais
drovskos volosties, Traku pa siklas o kada likos susegta, jau amžiaus. Nog kokio tai laiko galima buvo ugni apmalszyt. jaust, idant nieks nesudrums
tą del kūno. Tasai laikrasztis
vieto, Vilniaus gubernijoi.— buvo užvelai jia suvaldyt. Ži- toji porele gyveno terp savias Ugnis padare bledes ant pusią tu tilos namuose didžio vado.
yra spaudomas ant popieros
Tilejimas charakterizuoja
Naujienų nekokiu labai czion ne pasklido greitai po kasiklas nesutikime ir persiskyrė nese- miliono doleriu. Jau tai ne pir
panaszios in plotkelus. Kada
nesigirdi, nors trumpai prane- apie nelaime, daugelys iszsi- nei. Buvo tai priežastis savžu- mutiniu kartu tasai prieszmies didžius vadus.
jin perskaito gali suvalgyti,
Napoleonas didinosi tuomi,
šokiu labai [ūiLiu
sziu kėlės naujeneles isz muso gialbejo per kitus szaptue, bet dinstos.
tis sudege. Mete 1883 iszdege
nes “popiera” yra padirbta isz
rgaiejiu. t’JpnsamūeKs;
kad
reikaluosia susineszimo su
aplinkines. Gal žinote Alovės žinia apie nelaime nedaejo
visa's. Tenai daugiausia gyve
tvora, kokio kilutsa Snaigę
miltu.
žmonėmis niekad nepaleisdavo
parapijos
kaimeli
“
Slabadele
”
Upe
pilasi
iii
kasikiusras susideda isz Mujisi iss
na Armėnai ir Graikai puikio
prie nelaimingu kurie dirbo
ne viens žodžio ant vėjo. At
isokiu Apatiniu Dnpts, įį
ten tūlai moterėlei Mortai jj Dunmore gysloje ir per tai viWilkes—Barre, Pa.— Upe šia namuosia. Sudege kelios
.otų ir vieką ta h p rlĄia
sukimai jo buvo visados pagal
New Yorke vagis pavogė isz Damkauskienei atsiuntė vyras [ •
Susquehanna pilasi in kasi- bažnyczios, mokslaine Jėzuitu
iu, Vaiku ir Kūdikiu.
iszgales kuotrumpiausi o viekromo moteri-zku plauku ant' isz Ameriko apie 40 rubliu. [ si pražuvo.
klas Buttonwood o virszinin- ir ti
1,4 Silabiniu Silebia o ateinu
Kada
draugai
nelaimingu
nog niekad nieko nepravepso§15.000.
Amerikoniszkos
pli£)
a
į
kszto turime radiūSiklšhiu
_ žiuojas apie tai 19 metu se
kai kasikiu yra dydeliam ruGirtus jautis.
jo.
kos poniutes tuom labaii misi- numo Jonas Adamavicziukas anglekasiu stengėsi iszgialbeti
a pas mumis pigius|įWi-įie
į juos, susirinko prie szafto dau- pestije kaip taja nelaime už
insiie kad pas aus gmušįu
Viename Austrijos sodžiuj
myne.
Kada kuningaikszcziui Mal
(sūnūs Adomo) kuris jau buvo i gybe moterių ir vaiku o konia bėgti nes kasiklos yra turtin
- Pas aus dirba Limtia
degtindariai
benesziodami
inborough,
jenerolai atneszdavo
[ pagarsėjus kaime kaipo pleszi-1[visi “foreigneriai”. Verksmas gos anglyse. Kompanije nuta
122 W, Center Sti
’ Meksikoniszka tasyne Stovi kas, Nedeloje, kada visi iszejo Į
'^mZi. rė užvesti daugiau pumpu ir dusfisz netycziu pamirszo kie-[ raportus, iszsiiminėdavo isz ki
me Viena kubilą su degtine.
szeniaus laikrodėli ir kalbėda
.
1 n z-.
n r, n i
n
11 11 e» |
.
#
.
MahanwM
kur stovėjo. Karta muszasi.
in bažnyczia
o. 4tasai
i visokiosia ‘ kaIb-osia
T
“
• vagilius
i
' visuKiuBia runuo&ia, kuriuos
kuriuos sutaisyti kaip norints pliszi
Buvo
karszta
diena.
Nepervo:
Karta daro sutaikąs r
*
'''
1
-—
----------—
Bet De- teip-gi nevos iszep m bažny-jtl] -o apmalszyti policije. 0 upeje.
tol ,'nuo namu artojai | 'paleido
— Duodu tamistai viena
de
Samas
vis
lAiko
savo
“
bul„ .
.°
ežia, bet ne ėjo m bažnyczia. kad praįUVia anglėkesiai buvo
IONAL BANKAS 4
dogą” prie rubežiaus o Diazasjant misziu tik sugrižo greit na žinomi pagal numarius tai sun Motere gavosi in valdžios jaukius i-z žagres. Vienas jau minuta laiko, ir vargas tam isz
MOY CITY, PA.
I
tis linksmai pribėgo prie kubi aficieriu, kuris ta minuta susrmrsirFttfBp:
padekavos už prezidentysta ka mon, atėjo pas taja moterele irjku buvo dažinoti jiu pravarranka.
pradėjo gaiszino.
da
jiam
nukirs
galva
pasikėlė[
liepe
atyduoti
piningus,
su-į
dės.
Hartford, Wis.— Mikalina lo, pauostęs degtine,
i musu liaulf sudtltfiš Į
visa ir
Knningaiksztis Vellingtonas
ja
gerti,
iszgere
veik
lei. Net tik tada Meksike už-jeziuope už gerkles ir turėjo pa
Virszininkai kasikiu nutarė Sobczakiene likos suymta per
aut sudėtu pinusi h®
žides pakajus.
j sakyt kur piningai padėti. Bet idant kunus nelaimingu nega virszininkus paczto už siunti potam greitai nubėgo in kute, paprastinai atsakinėdavo link
įui Įima diiMSitsoiIą
pradėjo telėjimu galvos. Uszklaustas
------- - ------- vis tiek, jau ansai ne mane gy
benti in virszu taja diena, nes ma bjauros gromatos Stanislo Nepoilgam jautis
tneszi parcdiDt luygrtt
riaumoti,
trypti,
szokineti,
isz- vienkart, ka turi usz geriausias
Amerikas stengėsi, idant pri vos palikti ir patol smaugė, lauke lig vėlybai nakezei nes vui Lodžinskiui isz Racine
bego
in
kiemą
ir
ragais
sudau
 ypatybes vado atsake:
etuiuet teitais st re lis
vesti sutarte terp Suv. Steitu, pakol jau mane kad ne gyva. nerimavo, jog g<ili pakylti su- apie jiojo paczia. Toje groma— Didele galva ir tilinti lie
■ mažas ar dydelis.
Francije, Angliję ir Japonija. Nes motere tik nudavė kad miszimas terp “foreigneriu” toje Mikalina parasze visokes žė kubilą, kame buvo degtine.
žiuvi.
Žmones
nežinojo
ka
daryti
su
Po szimts
szimts kninplin
knipeliu L-nm
kam nvlpl
prie esą negyva, o tasai jaunas isz- pamate tiek lavonu ant kart. bjaurybes ant Lodzinskienes o
BANKO M
Prezidentui Suvienytu Vals
tos kompanijos da nepriyma gama buvo manes kad motereOijttlyjJjįjS
Miestelis Throop turi in josios vyras nusiuntė skunda pasigerusiu jaueziu. Puolė
itas.
Stfe
Keizeri o tada užžides paka- le jau negyva iszejo ramei isz 3000 gyventoju isz kuriu dy- in departmenta pacztini in prie veterinorio (gyvuliu gydy tijų Amerikos, p. Grantui, prie
Jtjteljjlid
tojaus), tas padėjo visas savo szai jo užmetinedavo, jog tili,
jus ant žemes. Niekas tada ne [ grinezios su piningais. Parėjus desne dalis susideda isz atejviu Wasbingtona.
turės
drąsos,
idant
užklupti
!
,
D
amka
?
sk,
.
eDes
t
d
"
ktere
7
8Z
r+
o kasiklos Pancoast randasi
Prie tosios progos gerai pri jiegas, kad atgriebus jauti. Pa dėlto, jog perdaug turi del pa
viduri
miestelio.
Vietine
paliminti
visiems tiems, kurie ne galiaus jauti iszsipagiriojo ir sakinio. Paliepimai jo koman
ant tokio žalczio su penkioms atsigaivinn8įa 0 i8Zgirdus nog
dose kariaunos buvo teip trum
R SKAITYK^
galvoms. O gal Vilemukas mis Į motinos apie užklupima, tuo- eije negalėdama užvesti paręd- yra susipratę su pacztinems, nuo to laiko visados vengdavo
pais, kad trumpesniu negalima
kubilo
su
degtine.
Luc jama ma-rDrle, rev.'-® &
ko, paszauke in pagialba tiesoms, jog rustai yra uždraus
lina, jog yra žalcziu su septi, jaus pakele larma.
riui ar moterei, kospisi
Reikia tiktai pasigailėti, sau insiveizdint.
Skrantu
palicije.
nioms
galvoms
ir
del
to
ne
ne-j
Vagiliu
suėmė,
piningus
suta
siunsti
gromatas
per
paczta
eleai. 6 peJri.fi
Kada vienkart tūla ponia
mislina nustoti prie tosios uni- j rado ir nuvijo pas Kacara, kuizo. maszoele pio1®*^ I4*5“’*1
Toje nelaimėje pražuvo de- kuriosia randasi visoki nemo kad iszmintingi žmones neima
ritokiu D-ikalinpi ilga b'3jos. O ne daug jiam stokoje. r'8 J'n pui^ei palaimino, su- szimts anglekasiu daugiau ne raliszki žodžei, plūdimai ir pavizdžio isz “kvailo” jauezio, paklausė, kodėl su ja nekalba,
[ui: hzidDcaame jwpp0
Galvas jau ne karta parotle/kalstė nuvijo m Trakus
kaip nelaimėje kuri atsitiko kerszinimai. Bausme už taji kuris viena karta paragavęs atsake:
kite nei tirHMl*“1®"
bet
uodegu
da
niekad.
O
gal
[
“
Szta
J
aDtras
atsitikimas:
— Ar ponia nežinai, kad ti
* oi 4 c marks ut
kasiklosia Twin Shaft, 1896 prasižengimą yra dydele o ran degtines, su neapykanta venge
••
t ?
! Onos, tamistos nioteres sesuo mete.
jos o žmones... bet ka ežia be- Įėjimas yra kalba, kuria nevi
apply Co.:
das ant t okio prasižengėlio ne Kalbėti. Kartais gyvuliai būva
\ Mikalina atsisveikino su szia
si moka.
(Praszom musu skaitytoju
Jef M-W
pasaule,
o
buvo
tai
sekantis
daug iszmintingesni už žmo
Szvedijos karalius Karolius
isz Troop daneszti pravardes turi mažiausio susimilejimo.
Po ugniniai nelaimei New
atsitikimas. Geczialauki buvo nelaimingu pražuvusiu muso
nes!
Didisis,
kalbėdavęs:
Yorke, kur pražuvo 144 ypaDydelis laivas užėjo ant
veseile o Mikalina su savo vy tautiecziu. R).
— Tilejimas yra geriausiu
5000
paleistuviu
namai
tos, pradėjo kurmu rengtis
plešku.
prieteliu, kuris niekad nesuvi
prie pagerinimo fabriku idant ru radosi ant tosios veseilos. Ji 145 anglekasiu užgriautu
sudege.
New
York.
— Dydelis pasabuvo isztekejus už naszlio už
lioja.
vėla nepasiantrintu panaszius
Tokio,
Japonije.
—
L
T
gnis
kasiklosia
kone
visi
žieris laivas “Princessin Irene’
Sabonio kada radosi veselijoi,
Ilannibal’is buvęs mažkalatsitikimas. Su karszcziu prie
murinai.
prigulintis prie North German sunaikino 5000 namu kuriuo
tai tasai naszlis patemijb kad
baneziu, Juliusa Cezara karei
to ėmėsi visi nes ant nelaimes
šia
gyveno
szeszi
tukstanezei
Sb»*
Littleton, Alabama.— Per Lloyd kompanijos, užplaukė
prie Mikalinos atsisėdo koksai
tik per kėlės dienas. Senas tai
paleistuviu po prižiūra rando. viai vadino nebiliu, o szios ga
l-» » «
ten bernukas, kas jiam labai eksplozije Banner kasiklosia su 1.750 pasažieriais ant piesžmonių papratimas. Kada žmo nepatiko. Tasai isz dydelo už- likos 245 anglekasiu užgriū ku pakrasztije Long Island. Vaiskas likos nusiunstos ant dinęs vadu, angliszkas vadas
gus mirszta, tai prižada patai videjimo ant veseiles jiaja ge tais o visi buvo murinai—kali- Toje vietoje jau daugelis laivu prižiūrėjimo pąredko. Dauge Kitchener’is yra geriausiu daJ ^lapto®
sa, o kada pasvejksta, tai po rai suteriojo o kada parėjo na ninkai isz pavietavo kalėjimo. susimusze. Visi pasažierei gi- lis paleistuviu likos pažeistos. rodimu galybes tilejimo.
i-įl F.evvi*
1 -t
s
Daug rasztininku ir valdžia
senovei grieszina.
mon tai nelaiminga teip sumu- Isz viso užgriuvo 175 nes liku
J«rl^
lukningai likos paymti ant ki Toji vieta ‘buvo žinoma kaipo
sze jog visa pajuodo (motere
vyru, atsižimejo neapikanta
“
Yoshiwari
”
mlairiilA p®
buvo reszczia). Tėvas nusivežė sius iszgialbejo. Eksplozije to laivo ir nugabenti in New
prie kalbos.
jbr'4
Piaejtam numari “Saules”
..Mf
namon ir tenais numirė isz žai pakylo laike naktinio szipto. Yorl^a. In pagialba atplaukė
Tamoszius Cartyle, galejes
radosi žinute apie paskyrima dulu.— Tai tokios pas mus Daugiause bledes eksplozije
Restauracijoje:— Ko nori sėdėt visas adynas drauguves
daugelis laivu, bet isz piesku
globėjo
ant
lietuviszkos
parapi
naujeneles.
tec*4
padare No 2 szafte, nes tenai
lig sziam laikui da neisztrau alaus ar vyno ?
ratelije su pypkia dantyse neSįž
jos Szv. Jurgio Shenandoah,
(Taja gromata prisiuntė in eksplozije sunaikino vejadari,
— Tas priguli nuo to, kat- prakalbedamas ne žodžio. Kai
'
“^5
Pa. kuria iszemem isz Phila- Redyste p. Ignotas Karlonis ir del to tiek anglekasiu pra ke.
mokesiva,— atsake antras.
mynas jo ir prietelis Leigh
delphios “North American” o isz Tuckahoe, N.Y.)
žuvo. Banner kasiklos priguli
5 poros dvinuku in
Hunt’as apie ji teip kalba vie
kuri vėliaus pasirodė klaidin
prie
Consolidated
Coal
Co.
— Kas geriaus, ar but ak name isz savo laiszku: “Ka
urftDiriMll,
metus.
ga. Sudas tik padare toki už- Nevažuokit in Wyano, Pa. Littleton, randasi Jefferson pa
Parkersburg, W. Va.— Po- lu ar kurcziu?
a torr® “"įi 11
tik praleidau smagias valandas
manima, bet jokio apglobejo
Westmoreland pavietai Jau viete, apie 30 miliu nog Bir
— Kad pana matau, nore- su Carlyliu. Kada in ėjau atsi
ni Benjamina Marriett isz
nepaskyrė o parapinei reika antras metas kaip tenaitinei mingham.
sWubirf^'1’'
Pennsboro, apdovanojo savo cziau būti kurcziu, o kad pana liepe: Halloh, vėl ežia esi.”
lai kaip buvo teip ir pasiliks anglekasei kariauna už szmo,rt«sWil?'«..
Murns sugriuvo; daug pa- vyra penkta pora dvinuku, nes girdžiu giedant, norecziau būti Kada iszeitinejau pasakė:
— katrie norės mokėti pra- teli duonos, bet nepaiso ant
“Good by.”
žeido o viena užmusze. tik tris poros da randasi prie aklu.
baszcziui tai mokes, o katrie to, deda paskutines spėkas ir
Tai visa jo kalba kokia ma
New ’York.— Su trenksmu gyvasczio. Visi gyme in laika
ne norės tai jin niekas prie mo nesiduos užsidėt retežiu idant
— Nežinau, delko ant paro ne priėmė. Bet kaipgi daug
kuri galema buvo girdėti per septiniu metu.
kejimo neprivers. Bažnytine vela butu supainioti per 20
kalbancziu yra tas jo tileji
dos pakorė ta paveikslai
kelis blokus, tris tonai muro
valdže tokios propozicijos ne metu. Neklausykite judosziu
Katalikiszka bažnycze su — Nes negalėjo pakarti tep mas! Sėdėjau žiūrėdamas in jo
sugriuvo
užpakali
terp
174
Cert91
priėmė o sodas ne gali privers kurie važinėja po miestus ir
veidą ir iszejau isz jo namu už
lioriaus.
degė.
175—tos uliezios, užmuszdatinai užmesti Bažnyczei globė prikalbina žmones ant iszkeganadintas sutvirtintas savo
San
Francisco,
Cal.
—
Ry

mas Katie Grass 15 metu senu
ju, nes prie katalikiszkos Baž- liavimo in czionais o už kožna
Pasarga:—Kas norint greit siekiuose.
mo o pažeido asztuones kitas mo Kataliku bažnycze Szv.
nycz;os negali prikibt tik prie aplaiko nog kompanijos už
Nataneliu Hawthorneja teip
ypatas. Visi buvo židai. Prie Jameso, dydelis medinis mald- važiuos per tilta užmokės 10
tokiu, ka turi czerterinus ir mokesti kaipo ir judoszius nog
vargindavo
drauguves ir bilos,
rubliu
koros,
arba
gaus
dvyli

namis
sudege
lig
pamatu.
Ug

žastis sugriuvimo muro buvo
valdėsi pati neprigulminga židu. Jago kur tokis agentė
kad tūla moteriszke teip apraka
rikszcziu.
Skundikas
aptu

nis
padare
bledes
ant
tukstanlis atsibalados tai neklausykit iszplovimas žemes isz po pama
prie nieko.
, cl
sze jin:
„
rės puse.
cziu doleriu.
to per lietu.
ir iszvykit!

Penusylvanijos Vil^kĮ

1

SUBSCRIPTION $2.50.

Prenumerata Kasztuoja:

siduos pigiai Jei pį,,,. Į
is Peezius yra Keystot, fį-.t
Jialianoy City, Sim^į
Ht. tarnui, [J
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DU-KART NEDELINIS LAIKRASZTIS

’a vasalinei Kaip^

“Mr. Hawthorne’s buvo teip
tilincziu, kaip labai jausli ant
užmetinejimu mokintoja. Ka
da visa drauguve kalbėjosi, juo
kesi dūsavo, jis insispraude ker
czion ir sėdėjo tylintis atokiai
nuo kitu. Kada kalbintąjį, jis
raudo, tartum tas jam suteiki
nėjo kanezias. Norėjau kalbėt
su juo apie jo veikalus, bet at
sakinėjo man tik žodžiais:
“teip”, arba “ne” taigi galuti
nai neužganadinta turėjau at
sitraukt.
Apie pietus su Jonu Drydenu, apakoShadvellis, Kad “poe
tas atydarynejo burna tik val
giui.” Teipgi tilineziais buvo
drauguvese poetai Juozapas
Addison’rs Jokūbą Thomson’as ir daug kitu, o garsus
tepliorius Danielis Rossetti,
kalbėdavęs tik ratelijo arti
miausiu savo draugu.
Visiems tiems vyrams tylėji
mas buvo visu brangiausiu,
bet usztat dvasia ju netileju ir
tvėrė arciveikalus.

Isz Eosijos, Lietuvos
ir Lenkijos.
Už savo paezios muczima.
Rygos apskriezio teismas
Stanislova Motejuna nubaudė
dviems metams kalejiman už
tai kad jis labai muszdaves sa
vo paczia, kuri nuo tu muszimu ir pasimirė.
Teisme paaiszkejo, kad
Stan. Motejunas gyvenęs su
Ona Szvedžiute, kuri buvo pas
Motejunus “ant kvateros” ir
todėl norėdamas nuo savo žmo
nos nusikratyti, ja baisei muszdavo, kol pagaliaus ja nuvarė
in kapus.
St. Motejunui teismas dar
atėmė teises ir uždėjo bažnyti
ne bausme.

Pravoslavu pamaldos ir
lietuviu kalba.
Vilniuje dabar svarstoma
apie iszguldyma pravoslavu
tikybos pamaldų in lietuviu
kalba, nes manoma kai-kur
cerkvese Lietuvoj laikyti pa
maldas ir lietuviszkai.

Žemaicziu vyskupas už
sienyje.
Žemaicziu vyskupas K. Gir
tauta iszvažiavo in užsieni gydyties. Vyskupą palydi Sidlavo klebonas Jurgaitis.'

Ne nori mokyklos.
Rumsiszkio valscziaus suei
ga atsisakė paskirti pinigu in
kūrimui antrosios mokyklos.

Kun. Tumas isz Vilniaus
iszvažiavo.
Kun. J. Tumas, buvęs “Vil
ties” redaktorius, vasario 27
diena iszvažiavo isz Vilniaus
Laižuvon klebonauti. Dabar
“Vilties” redakcijoj vieton ku
nigo Tumo yra kunigas Pab.
Kemeszis isz Kauno.

Nustojo laikrasztis ejes.
“Vargoninkas”, ejes Kaune
mėnesinis vargonininku laik
rasztis, sustojo.— R. N.

Didelis Koncertas.

Kamoros teismas.
Nedideliame Italijos mies
telyj Viterbe jau prasidėjo komoros virszininku teismas.
Kamora, yra tai didele, ge
rai organizuota gauja plesziku
ir žmogžudžiu, kurie ilgus lai
kus slaptai veike Italijoj. Nuo
1906 metu ja pradėjo gaudytie policija, ir tik visai ne se
niai galutiniai suseke ir suaresztavo visus kamoros vir
szininkus.
Vasara 1906 m. Neapolyj
buvo atrasta užmuszta tūla
moteris Kuokola. Kadan-gi
jos vyras buvo žinomas kamoristas, tai buvo manoma, kad
jis užmusze savo, paczia. Bet
pasirodė, kad ir vyras Kuokolo Neapolio priemestyj atrasta
užmusztas. Pagaliaus sužinota,
kad abudu užmusze patis kamoristai už tai, kad Kuokolo
mėgdavo didele dali iszpleszto
turto pasisavint. Užmuszejus
ne taip lengva buvo surasti,
kadangi pati policija buvo ge
roje santaikoje su kamora. Bet
tyrinėtojui reikalaujant buvo
aresztuota 5 inžymus kamoristai ir pasodinti kalejiman.
Neilgai trukus ateina pagelbon aresztuotiem kamoros “ka
pelionas” kunigas Ciro Vitozi. Tasai baisus kunigas, su
riesta nose ir iszbalusiom lu
pom suvienijo du amatu: tar
nauti Vieszpacziui ir užmuszineti. Jis tai ir nutarė paliuosuoti savo draugus— kamoristus. Būdamas geruose santy
kiuose su kvestorium (polici
jos virszininku) juodu abu iszdirba plana paliuosavimui su
imtu kamoristu, ir jin invykina. Prikalbina tūla gyvojo
tavoro pirklį, kad tasai nuro
dytu ant dvieju vagisziu, ku
rie nepriklausė prie kamoros,
bet dirbo ant saves, kaipo Kuo
kolo užmuszeju. Sumanyta—
iszpildyta, ir tuodu vagilius
suaresztuoja ir apkaltina užmuszime. Paskui kun. Vitozi
su kvestorium padirba netik
rus praneszimus ministerijai ir
visus pirmiau aresztuotus kamoristus paleidžia.
Ir vėl po senovei prasidėjo
užmuszinejimai, pleszimai, vo
gimai, etc. Visa apielinke de
javo nuo žiauriu kamoros dar
bu.
Bet augsztesnioji Italijos
valdžia pradėjo žvairiai žiūrė
ti in policijos veikimą. Užmuszimas Kuokolo, aresztavimas
kamoristu ir vėl ju paliuosavimas šukele ministerijoj abe
jone. Ministerija slaptai nuo
paprastosios policijos duoda
insakyma karabineriam, kad
sujieszkotu visus kaltininkus.
Keturis su puse metu tęsęsi
tyrinėjimas, kol sueziupo gala
siūlo isz piktadarystes kamuo
lio Kada viskas buvo susekta,
karabinieriai aresztuoja visus
inžimiausius kamoristus, ju
skaieziui ir nužeminta kun.
Vitozi, o Neapolio policijos
virszininka ir visa policija pa
varė nuo tarnystes.
Tokiu budu dabar teise ne
vien Kuokolo užmuszejus bet
visa kamora. Likusieji ant lais
ves kamoriecziai grasina teisė
jam atkerszinimu, per tai ir
teismo posėdžiai likosi paskir
ta ne Neapolyj, bet mažame
miestelyj Viterbo, kur daug
lengviau apsisaugot nuo kamoriecziu.— Rankpelnis.

Lietuviszkas Benas isz Mahanoy, City, Pa. iszkele dideli
koncertą kuris atsibus Nedė
lioję 23 d. Aprilaus ant Kajerio Opera Sales 2:30 ad. po
piet. Apricz koncerto bus ro
domi szventieji krutanti pa
veikslai, dainos ir t. t.
Ant pardavimo.
Ateikyte visi o visi ne tik
“Wholesale Biznis” su viso
isz Mahanojaus bet ir isz visu
kiais reikalingais daigtais. Par
aplinkiniu miestu ir miesteliu siduos neperbrangiai. Atsio žinome kad tikrai busite už szaukyte tuojaus ant adreso:
ganėdinti isz szito puikaus Ne
0° 26)
delinio koncerto.
Paul Mitrikas

Inžanga bus 50^—25^—

New Philadelphia, Pa.

Žalcziu klonis
Naujoi Britanijoj.
Arba naujas Robinsoniszkas prietikis

pievos ins I t unet ne adbege
c .’oi. ir asz Lucziaij stojus*ar
ka b tisu žalez n. Mane dar ir
dabar sziurpalei krecze atsiinii mis apie juos. Bet dabar asz
jum vis1.a iszpasakosiu jus vis
ka turit žinot.
Vendettas persimainė visas
in klausima ir lauke iki ne
pradės ji, pasakoti savo keista
historija.

TikAntTrumpoLaiko!

Jis stovėjo ant vietos ginda
mas mergaite, kuri bereikalo
stengėsi iszsiliuosuoti nuo apka
binimo negyvo žalezio.
Meto “Linksma Valanda” labai
Vendenas dabar negalėjo
jDydele Knyga, 427 dydeliu puslapiu
jai pagelbeti, nes uolose užsto
talpinasi: 18 Ilgu Istorijų, 66 Trumpesniu
jo dabar nepaprastas sumisziIstorijų, 61 Dainos ir Eiles, 27 Akivos
mas.
Laimingus galas.
Isz visur girdėjosi garsus
Žineles,
42 Naminis Daktaras, teip-gi visokiu
— Asz duktė augliszko ka
sznypsztimas, vis nauji ir nau
pitono Granto,— pasakojo
Juoku ir Pamokinimai ir 1.1. Kas nupirks
ji baisybes lindo isz savo gyve
Liucija. Mano tėvas apvažinėjo
SzitaKnyga turės skaitinio per visus metus.
nimu ir su pasiutimu szoko
pietines jūres ir dar gyvas bū
ant drąsaus Robinzono.
damas pasakojo ne karta man
Jaigu Vendenas dabar ne
jog parūpinęs esąs del manes
butu turejas-karda, butu pra
laiminga ateitij. Jis tankei
žuvęs, o su juom kartu ir ne
sake, jog ant szios salos randa
pažįstama mergaite, bet gin
si turtai, kuriuos jis nori pa
klas pasirodė kuopuikiauses, ir
Dievulėliau brangenybe neiszpasakyta,
imti. Bet jam visados kas no
Nusipirkite o Nesigailesite.
kaip tik kilo priesz ji ilgas
Ne tik szviežia mesa bet ir rūkyta,
rint
kliudė,
tuom
ląiku
jis
nu

žalezio kūnas, kardas nukirs
Moterėlei karvute prapuolė, turės bėdos,
mirė ir paliko man invaires po
davo jam galva. Apie jije
Szventas Petras
Ne turės ka valgyt, nes ne bus mėsos.
Ilgos Istorijos.
pieras.
Visi ant Lietuviu
cziurkszliano juodas žalcziu
— Kur karvute?
Raganos
augitine
Vilnis
— Tose popi'-rose,teseJLiukraujas. Jis ženge per bjaurius
Atsitrkimas Lietuvio Varszave
Persiški
rimas.
Szakinas,. nedoras židas
žalcziu kunus, dairydamasis gaite beveik parpuoliant že■ jo ant jo su pilnomis aszaru cija, ir slėpėsi visa jo paslap
Rūtos daina
tis. Kartu jis man rodijo savo
Baisus razbaininkas (Tikra teisybe) Mislis
tai in kaire, tai in deszine pu mes.
akutėmis, potam ji nusirami- szvogeri nekuri Bena Džionsa
Kuningaiksztis
Apie jaunikaiezius
se sutikti vis naujas žoezius
Ponas Storasta ir Velnes Boruta
Asz negaliu eiti toliau pasa■ nūs atsigulė ant savo minkszto valdytoja—keletos mažu laivu
Tikri szirdies jausmai
Motiejus Murina
puolanczius ant jo su didžiu in kė ji. Asz jau szendien visai guolio ir tuojaus užmigo kaip
Lietuvio kelone ir gailestis
Istorija apie Jenerolo dukteri ir
apie kuri jau tamstos skaitėt.
artimu.
diena iszlakszczius, ir tie žal- negyva.
sodanniko aunu
Kapitolas New Yorko Steito.
— Tasai dede — pasakojo
Vienuolika dideliu žalcziu czei kojos atsisako man tarMano turtai
Vendenas teip pat buvo
durnelis
Liucija,
—
nes
teip
jis
pats
Gaidis ir žemeziugas
Jau
buvome
raszia epie niilžiniszka Ugne kuri sunaikino Jurgis
gulėjo dabar sunukirstomis naut.
mirtinai pailsės, bet 'jis ilgai
Kaip Agute del saves rinkosi jauniki Paszaukimas
galvomis, ir nauju daugiau ne
— Tokiu budu pasilikim ne užmigo. Jis maste apie mėgo save vaditi, iszreiszke puiku kapitalą New York steito mieste Albany, padaridama 'Rust i be
pasirodė. Jis kaip matyt isznai czion— atsake jaunas Robinzoi neiszvengtina likimą jaunos man tikra teviszka prisiriszi- bledes ant septiniu milionu doleriu. Knyginas turėjo suvirMatita arba regėta
per tris naktis
kino visus gyventojus, to bai nas. Asz prisipažįstu jog ir asz: mergaites ir lauke rytoi iszgirs ma, teip jog asz nepatyrus szum szimta metu, kini negalima bus piipildyt senais doku Baime
Gudri motore
Atsilikias pjovikas
mergaite pasivedžiau pilnai jo mentais. Norints tasai puikus namas kasztavo arti 25 miliosaus klonio.
pusėtinai pailsės. Czion mums> ti jos historija.
1 luina sakalėlio
globai.
Jis vis labjiaus klausi nus doleriu, bet ne buvo vertas ne treczia dali tiek, ba politi
Apsiliejas prakaitu uždusęs1 ter ko bijotis, ir anapus kalno■
Ant galo jis teip pat užmiŽvirbli?!
Ežia ir Katinas
nuo susijudinimo, pasilenki randasi stati siena uolos kuriosi go, ii- kuomet pabudo buvo ne jo apie mano paslaptį, bet kieriai prisikrovė milionus isz teip puikaus kontrakto, pana
pildidama
tėvo
norą,
asz
ne
Trumpos
Istorijos.
szei
kaip
padare
su
Ilarrisburgokapitolu.
prie vis dar gulinezios mergai; apgins mus nog nakties rasos. jau szviesu. Jis apsidairė ap
Atsiminimai
Skruzdės ir szirsze
tęs. Dabar jis vėl kriptelejo. Czion mes galime praleisti nak link ir pamate jog Liucija viską jam pasakojau. Asz jam
Pasibaigė gerove
Maniemsiems
Milaszirdistes nagraila
ne
parodžiau
plano
tos
keistos
Tiesiog prieszais save jis pa ti.
Grantaite pasikėlė ir sunuosIszmintingas mužikas
vietos,
kuri
man
paliko
tėvas.
mate baisius stabus, iszkaltus
Jonas Zižka
Ar turi adata
Pastariejiai žodžei, kaip ma teba pažvelgi in ji.
Daina
Girtuoklems vadina,
isz akmenio ir szviesei nudažy tit vėl iszgandino ja. Ji dirste
Pirmas akymirksnim ji dar Ant galo jis ketino man su
Nelaiminga jaunamarti (su natom)
Stasiukas ir l rszule
Norints ne fiindinn.
tus, o tarp ju akmenines duris lėjo in ji su iszgaszcziu, jog jautėsi baime, 1 et atmintis manim kartu važiuot in ta
I laina
Psalme
ir tamsus prieangys, kaip ma Vendenas palingavo galva.
tuojaus gryžo prie jos, ji ma vieta. Prieszais ta kiek netu
Skundas
dukreles
tyt vedantis in vidury uolos.
— Tamstos Liucija— pasa lonei žvilgterėjo ant savo isz- rėdama asz paėmusi kaip ir
Sziom kart jis tik dirstelėjo kė jis. Jus kaip matyt turėjote gelbetojaus ir [ant jos veido apgintojas savo sena aukle
Vaidutis
merginu,
(nesziote) ir sena matrosą pain keistus stabus ir pasilenke daug perkesti.
pasirodė nusiszypsojimas.
Nes
() asz jio —jam kalta
Tomila
prie žemes. Priesz jij gulėjo ta
Teip, labai daug— atsake
— Gerai miegojot tamstos iryžusi eiti už mane kad ir
Mokink tingini ne lazda nes badu
Dainele
,
ant
mirties
kurios jis teip ilgai jieszkojo, mergaite. Teip asz kentėjau Liucija? riktelėjo Vendenas,
Kupcziaus laime ir nelaime
I lainele
Malda darbininko
jauna, graži mergaite su vai jog begau nog tamstų ir.... greitai atsikėlęs. Dabai- asz
— Tai Benas Džionsas bu Moteriukes, truputi apsižiuiekite,
AKIVOS ŽINELES.
kiszku beveik veidu, nekaltose
vo
nevidonas
užklausė
Vende

— Irka, tamstos .dar ir da pajieszkosiu ka nors ant pusKaip su savim givena pikta pora ir
Kaip ejnate alaus, žiursteli
kurios akyse, matėsi kuo di- bar mane bijotės— užbaigė rycziu. Sausainiu asz turiu asz nas.
Kazlia įninkąs Burn nekas
kaip privalo giventi
džauses iszsigandimas.
Kaip žmones apie paukszczius mena
Liucija linktelėjo galva ir
jis. Bet asz tamstoms darody- radau juos ant vietos gyveni
Ne nutverus už rankos ne sakik va&ds Meile ir budai terp septiniu tautu
Ba ne gražu dinerke po žiurs
Vendenas meti kruvina kar siu, jog prieszais jus teisingas mo jusu nelaimingo sandrau-. tese.
Laidotuves
Trumpi pamokinimai
tu la kyti.
da, ir ėmėsi luosuoti didelius žmogus. Sztai tamstos Liucija, gio.
Kaip apsieiti sergant ant akiu
Mes leidomės kelionėn ir
Kuris
apskretias,
net
bjauru
žiedus užmuszto žalezio iki jie imkite savo pisztalietus ir užKas reikalinga sveikatai
laimingai
atplaukėm
netoli
Ir piningus indnodn,
— Tamstos radot liekanas
Kaip ir kokiu oru kvėpuoti
antgalo ne pasileido.
žiūrėti
!
Kupcziaus
sūnūs
taisikite juos vėl. Sztai imkite to žmogaus? Greitai riktelėjo nog szio kranto. Bet czit>B*iaiKaip pažinti arklo metus
Apie Didėja Petniczia ir medžius
Pats savo akimi maczi.au,
Czion gulėjo priesz jij mer teip pat mano karda ir peili
Ar yra liga kaltūnas?
vas užėjo ant smileziu, vienok
Liucija ir veidas jos iszbalo.
Viernas tarnas
Dideles pjuvines ant svieto
Kaip Montkarmuosia buvau,
gaite o užpakali jos du piszta- tai vienintelis mano apsigin
valkata geda,
Sugedimas viduriu pas kūdikius
— Teip atsake Vendenas. vis-gi pasisekė perneszt viską Ba jagu jau duszia murzina,
1 lebeselis
lietai, szuvei kurie tik inarzi klavymas.
Persekiojimas spaudos
Bet gi pasakikite man del ko nog laivo ant kranto. Apart
Lape, vilkas ir blusa
no žalczius.
Biskutis apie moteres
Likitės ramei ežio, asz aisti tie žodžei jus teip iszgandino. Beno Džionso ir mano seno
Iii kita p]<*isa insigauna,
Kai|» butu Cliristusa iszluosave no
vailna.
— Delko tamsta bėgai nog tolaus ir teip pat iszsirinksi
apginejo
radosi
ant
laivo
pen

\
ulei
kvaili
randa.
—
prigauna
židu
Ar-gi
ne
jus
pastatete
satus
Vandens
laszelo
kelones
manes Jsztare Vendenas dar sau pailsio vieta. Rytoi jaigu
Isz bobiszku knygų
ki
kinai
ir
szturmanas
potam
O
jus
vyrukai!
Su
maskomis
pleszikai
Laime
karta apsidairęs aplink, Asz tamstos malonėsit, vėl galesite žmogum gyvenimą ant fygos mano aukle ir asz, visi mes lai
Atsikėlė isz grabo
O jus kvailukai!
Viena mamuže savo sesere
Užtrucintos dovanos
medžio. Ar-gi jis ne iszpilde
Nuneszta per zuiki laime
kapitonas susidaužusio laivo su manim kalbėtis.
Rodos del geru gaspadiniu
lokiai tiktai iii užpakali in- Eglinciszkes virai
paskutini norą jus numirusio mingai pasiekėme krauta.
“Juriu Mergos”. Asz vienas pa
Moterių budai
(Toliaus bus).
s irti,
Da bus ne senei kaip atva
Jauna mergaite apsiaszarojo tėvo ir ne leidosi su jumis
Kokiame amžiuje priguli poruotis?
tekau ant szios salos ir bus du
Ir
ant
terlos
užspiauti,
1 ntekme valgio ant balso
iszgirdus tokius žodžius.
žiavo,
jieszkoti, tarema turtą.
menesei kaip tamstos jieszkau.
Ar
cukoris kenke dantim?
Tai vyreli, tokius larumns
—
Ne,
ne,
suriko
ji.
NagaNamine
Mokykla.
Isz
kur
tai
tamstos
žinot?
—
Pervirszinis
naudojimas druskos
Jauna mergaite norėjo pasi
Ant apsipaeziavimo kalbėti!
dare,
'Tikėjimas Kiniszkas
Grdinstika angliszkos kalbos moky
Trijų budu moteres
kelti bet ne valiojo. Vendenas na to, jog asz iszlupcziau jus užklausė nusistebėjus Liucija
Isz tokios brudo valkatos.
ntis be m< kintojo (apdaryta) $1
Jog kaimynus vos isz proto
Abramkes pavojus
prikėlė ja, priegtam jis pasijtf- ginklą su kuriuom iszgelbejot Vendenas papasakojo jai kaip : Valku Draugas ar^a kaip mokintis
Sriuba isz duonos su vaiseis
Maži musu kankintojoj
mane
nog
mirties.
Asz
buezau
jis
rado
ba
da
ir
perskaitė,
po
Kaip ilgui niedžei buna ant žemes
to, jog jis dreba visu kunu.
G ūdras barzdaskutis
i skaityti irraszyti be mokintoja 15c.
Klike cipe ir dainavę,
piera. Jis norėjo atsipraszyt
Naujas Budas
mokintis rokundu,
— Tai tamsta buvai tas bai ne vertas sutvėrimas idant ne- už savo žingeidumą, bet ji nei
NAMINIS
DAKTARAS.
Kaip maskolijo renka vaitu
; be mokytojo
10c.
Jau su tokia mergina,
Del ausu
sus laukinis sukuolu ir durtu tikecziau tamstoms Pasilikite klausit apie tai nenorėjo.
Kaip pasidarė Pejpu ažeras
Brooklino
Lietuvei
sarmata
i Aritmetika mokiniomusi rokundu, su
czion, meldžiu jus nuoszirdžei
Tai jau szirdeles gana,
Su kupriuku atsitikimaj
vu ? Isztare ji galu gale.
— Kaip tai puikei Augsz- : paveikslais (apdaryta)
Kaklo skaudėjimas
35c.
turėjo,
Turreniuszas
— Teip, tai buvau asz,—at meldžiu jus prieszingai asz ne cziausioji suredita,— pasakė : Pinigus siuskit per money-onler, ad lesąs
Puiki
Antano
rodą
del
vaidijanezios
O szirdeles da guma kramto. poros
sake V endenas nuszypsojas. galiu užmigti, ir man vis mąs ji. Jaigu tamstos ne būtumėt ; P.MIKOLAINIS, Box 62. New York, N.Y
Dažinojo spjaudė Anglikai,
tysią
baisus
žalczei.
Maliaiiojui, kad in bažnyczia Kaip ruski popai apsieina su savo Ant nuszalditu sunariu
Asz gal but tuomet buvau ir
radę budos ir nepe.iskaite poTai vyruezei tokia laminas
parapi jonais
ejna,
Vendenas linktelėjo galva
labai baisus, bet asz vokietis
Giduoles no sausgėlos
niekai I
O
isz
snukio
gumas
nei-zejna,
ir
padėjo
karda
szalyj,
piszta
isz geros szeimynos, ir asz ūžti
Puikus nevidonas
Isz fi irsztoro lenciuna užsi- Naudingas priklodas
krinu tamsta jog turite reika lietus gi jis padavė merginai,
N uomirulis
Szuo atkerszintojum
Geltlige
lą su teisingu žmogum no ku- kuri juos užtaise ir padėjo
Jagu sena boba plovoje,
Smertis Nerono
I nfluenza
Dydele grafiene nuduoda.
kartu su kardu.
Kuningo su vaiku pasikalbėjimas
liuo neprivalote kavotis.
Pasigėrus szoka, rankom ploję
Su pliklupeis sėbrauju,
Juokingas apsukimas
Tai
buvo
puikus
reginys.
Ji nieko ne atsake bet jos
Tai juokingai labai iszrodo,
Pa buože v imas kūdikio
Per naktis spacierauje
I Jžkietejimas viduriu
akys insismeige in jo veidą tar Toji pora nepereinamam miszIr reike lenktis isztolo.
Jankelis Puče
O ir tauziję angelskai,
Gėlimas dantų
tum norėdamos žvilgterėti in ke ant nepažystamo kranto.
Ei bobele, ne ilgai teip trep
Vendenas pasirūpino, ydant
sėsi ?
jo szirdi.
Ramatizmas
Ar po szokiui ne stenėsi?
— Asz tamstoms; tikiu— mirtinai nuilsus mergaite tu
DAINOS II! eiles.
Norint steni ir nepasiduodi,
isztare ant galo ji. Asz Liuci rėtu bent minkszta guoli.
prakaituoju
Sausu žolių buvo užtektinai,
ja Grantaite, duktė anglu ka
Bet jau žeme atsiduodi!
Trūkimas ranku
pitono ir atvykau czion ydant ir greitai jau grožėjosi postaVietoje szokinet,
20 Metu Seims Luikraszti Prainant
1 ‘lauku auginimas
Turi poteri kalbėt,
bet Dieve mano žalczei per cze uola, dvi vargingos, bet
Niežėjimas kūno
Dantis czistai užlaikiti
Burnai valios ne duok,
trauke ji save. Dabar gal dar kaip tokiam ju padėjime pui
Akis
kios gulyklos.
Bjaurei ne plovok
daugiaus ju atvykti.
Isze’na kas Petnyczia
Liucija dar karta dirstelėjo
Atgriebt misi n malinusi
Viltis laimingu laiku
— Isztiesu tai daleistina isz
JL
(hicago, III.
Sziauczius ir Evute
tare Vendenas apsidairęs ap ant savo if-zgelbetojo ir kripte
I aikrasztis, ‘ LIETUVA” 8 puslapiu Del ko židai ne valgo kiaulienos
didelio formam.
link. Pameskime tamstos Liu lejo.
Pradūrimas voties
redaktoriu, talpii
— Kokia-gi asz nieksze, su
' h'*
cija szi baisu kloni. Vakare
ninku ir visuonut pilnas naujausiu ir tik
Ne vienas vaikinas skundėsi, rausiu žinių isz Lietuvos, Amerikos ir viso
žalczei lenda isz savo olų. Die niurnėjo ji. Jus aukodami sa
pasvieczio, ypaez isz didžiausio svieto,
Kaip gidinti plaucziii uždegimą
Ir labai rustinasi,
vo
gyvasti,
iszgelbejot
mane
miesto ( ir.cai'o kuriame gyvina apie 60,0<)0
Krauju su lai kiti
na tamstos nebūtumei regeja
Li*-tiiviu
ir
turi
^žirnius
visokiu
paszelpiniu
Jog
gaspadines
valgi
mgerai
Meilus giduolt* no daugelio ligų
11 Artoinus skundas
nei vieno. Ainam tamstytes, nuo mirties o asz jum nei aeziu
teatraliszku,
bizniszku ir draugvszcziu.i. .. . ■ .
.
..
.įlojo pirmoi meile
Skausmas galvos ir kojų nžszaldiniaa
pagamina,
ten vėl kas tai kruta terp uo nepasakiau.
-: "LIETUVOS" PRENUMERATA :Sa įlietas
lu.
— Tas visai nereikalinga,
Nelaimiu gadinęs
t Metams $2.00
pagadina.
Jis paėmė pisztalietus ir pa atsake Vendenas. (JžmirszkiSziaurines Amerikos
l 1‘i.se Metu $1.00 Ant Ringos kapu 1887 m.
Jau isztikro, ne sarmatos ne Kanadoj ir Mexike
mate jog jauna mergaite ne- me apie tai, dar ir dabar man
Prisiuskyte tik Viena Doleri o tuojaus gausite ta Knyga per Paezta.
/ .?kt3L2:5.?:
J
1 Puse Melu $1.25
tu rite,
szioja su savim krepszeli kūrė atsiminus api tuos begalvius
į-y^Mes apmokame visus kasztus nusiuntimo.
--------- o--------Jagu burdingierius kaip reike Bosnijos, Lietuvoj ir kitos l Metanis$3.00.
me gal but buvo parakas ir bestijas szirpulei per kuna
.
Adresavokite
užrubežinese vieszpalystese \ Puse ”$1.50.
neprižiu rite,
kulkos, bet dabar ne buvo lai pereina miegokit tamstytes ra
l’žsiraszyti “LIETUVA” galima
Žinote, jog dirba sunkei,
ko tokius klausimus užduoti. mei ir laimingai. Prisiekiu
kiekvienam laike.
Tai nori turėti iszvirta skanei. i
Ramei insikabino ji in jo vardu aukszcziausiojo ir var
Užsiraszant “LlETUVzV’ reike
Už burda liepete gerai užmo drauge ir prenumerata siusti per
ranka ir Vendenas nekiek ne du mano numirusiu tėvu, jog
Paezta
Money-Orderi arba pinigais
keti,
nusiminė tuom, jog szits gra tamstoms isz mano puses nieko
Registruotame laiszke ant iszleistojo
-iAGENTAS:Darbas
Amerikoniszku
Szaudiku.
O ne noryte kaip reike pri banku.
žus sutvėrimas, užsitikejo ap- blogo ne bus ir pas mane vien
Szipkorczin in ir isz Europos
Raszyk
tuojaus,
o
gausi
viena
žiūrėti,
tik geras galvoi. Daugiaus asz
Ne senei administracije vajaunos laivynes nutarė paau
ginimu.
’“f
Siuntimo Piningu in Visas Dalis Svieto
•LIETUVOS’’ numeri ant pažiūros i
601 W. Mahanoy St.,
Mahanoy City, Pa.
Greitais žingsnei iszejo jie negaliu nieko pasakit, bet gal kaut
1
sena vajauna laiva Texas (kitados prigulėjo prie Iszpa- O ne vienas da ir gerkle pri- dykai. Adresuojant sziteip:
pyla.
ir vadinosi San Marcos) ant suszaudimo per amerikoi
isz klonio ir užlipo ant lygios but ir tai bus užtektinai del nijos
Parduoda Szi] kortos isz Bremo,
Hamburgo ir Liverpool tiesog in
vietos prieszais kaina. Czion jus.
iniszkus vajanus laivus. Žemiau paveikslas parodo kaip pa Ir da koki prezenta nupeika;
Piningus siuneziu grietai ir pigei o
O ne prižiūri kaip reike,
suszaude jin musu laivoriai. Galime tikėtis, jog
Ji tylei atkiszo jam savo ma- sekmingai
f
3252 So. Hakted St.,! esmu
ant nedideles lygumos, kur
po kauoije irne turite abejoti mano teisiu*
Da
ant
vyru
skundžesi
ir
peike
giuuo,
Ateikyte pasitikryt o kitur ne ejsite.
Chicago, 111.
kares panaszei padarytu su nevidono flota.
1
szniokszte szaltinis jauna mer- ža rankute ir malonei dirstele- laike
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W.D.Boczkowski-Co; Mahanoy City, Pa.
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— Man ding asz tamista
kaip tamisIsz senovės gyvenimu ta—galiNesuprantu,
— Jisai Dievo Simus?!—
akys iszsikisze veidai, viskas
paduoti tam žmogui kur maeziau.
drauge su suvelta barzda, da suszuko Baraboszius balsu pil
Lietuvoje.
ranka kurs savo piktais dar — Gali būti, esu locninkas
re jin žmogum Jaukinu ir go- nu neužsitikejimo ir nusistebė
liombardo,— atsake užklaus
bais labai susitepė.
Priesz 60 metu Lietuvoje
(Origineso laikuose
skaitydavo ’dulingu. O vienok kartais toj jimo,
— Teisybe, ale vienok jis tas.
Be užgynimo; Jis atėjo ant
daugybei rankraszcziu, kurie ir p<* ,jo iszžiuroj blykszteldavo kas
ūkininkai važinėjo ratais me- ;isz to pralobo o pinigai tai ge
sziai dienai da randasi, sekanezius 1tokio, kas uždegdavo sanjaus- žemes, idant mus paliuosuot
diniais, ant rato geležies dau riausias
,
muilas.
K. KONEWKO
žodžius* “Katra norit paliuosuot; Je ,ma.
nuo grieko ir nuvest in dangti.
UŽLAIKO PUIKU
ginus nebuvo kaip tiktai szpyzu Barabosziu, ar Jezu, pavadinta
Staiga Baraboszius nulindo.
Sudžia;— Nesuprantu, kaip
Ant galo Jėzus Baraboszius
krinke
ir
galūnes
rinke
ant
ste
Kristum? Per apveizdos darba žmog
— Buvo daug kitu, kurie
atsisėdo ir su didesne ramy
bules vieno ir antro galo: rin- Igalejei vienu uždavimu su 98 Main St.,
žudys palygintas prie Jėzaus. Sunaus
Ashley, Pa.
szauke
save
Dievo
Sūnumis,
be
pradėjo
apmastyt
paskuti

----- o----kės dvi ant szlaunu kur dyse- kumszczia iszmuszti szeszis
Tėvo Amžinojo vadinosi taipgi Jė
Puikiause
užejga
del
Lietuviu ir
ir žanda sudraskyti?
zum arba Jozne Abbaso sūnūs: pas- nius atsitikimus ir atminimus isztikro tie turėjo but apgavi
lis suversztas. Stukai ant ratu dantis
'
svetingiauses priėmimas del visu.
kais! Bet juk-gi Jėzus neiszkiaus-vienok tas vardas likos isz rasz- tos dienos.
Apkaltintas:
—
O
tai
labai
buvo vilkta skrobliniai gana
Arielkele, Alus ir Cigarai tinkame
tu iszlesziuotas).
—- Kas per gerumas—■ to rode ant apgaviko, asz beveik
stori. Lusznes pastaraukos, ant lengva galiu tuojaus parodyti. karalui. Sale del zobovu ir mitingu,
Buvo lai senu Velykų dieno liaus kalbėjo — tam dirsteleji tai-gi galeeziau intiketi, jog
galu drobinu viskas buvo isz
je. Vienoj isz menkiausiu ba me, ant manės atkreiptam! jis yra Dievo Sūnus.
beržiniu vyteliu iszsukta.
Plymouth, Pa
kūžėlių vakarinėj Jeruzolimo Nebuvo jame suvisai piktumo,
— Kokio da reikalauji daSenukai namus pasakojo, Cor. Elm. & Main Sts,.
dalij buvo žmogus, panaszus ’szmetinejimu, tas dirstelėji rodymo, idant tave pertikrin
...SAVININKAS IR FABRIKANTAS.'..
kad laikuose baudževu, jie su
in laukiui; barzda turėjo su mas pereme mane visa: rodėsi, ti ?
tokiais medenkomis vežimais
Garsiu Lietuviszku-Lenkiszku Vaistu
velta, drabužiai suplysze o jog isz tu akiu iszeina szviesa,
Baraboszius pakylės nuo
I Gyduolis nuo Grippo 25c
atlikdavo ilgas keliones su dva Egiutero No.l. 25c.
! Plauku apsaugotojas 50c
Egiutero No.2 50c.
akys iszgasdydavo kiekviena. kuri perdirba maudo protą, vietos ir pakeles ranka in dan
ru javais arba kitokeis produk Zmijecznik
i Muilas Plauku saugoto).
25c.
10c
Gumbo
laszai
35c.|
Jau nakties szeszelis pradė szuma, kuri apėmus visa mano gų, kaipo inidaras ja už liutais in Ragane ir Karaliaucziu, Meszkos Mostis 25c.
Milteliai nuo Kepenų 35c.
jo leistis ant szvento miesto. užmigdyta esybe, taip tai de dinika, suszuko drutu balsu:
Valytojas Plėniu Drabu.
Prusnos nes tuomet tuose mies Tręįanka 25c.
žiuose - 52c.
Linimentas Vaikams 25c.
Alyvų Kaluo ;r Golgotos aut ginantis saules spindulys.
— Del intikejimo in ta, ka
Rožes Baisumas - 25c.
tuose buvo pirkliszki svirnai, Gyduoles nuo Kosulio 25c. (
,
Kinder
Bahamas
- 52c.
Liepiu Bahamas 25c.
kurios virszunes riogsojo trys
— Ne! niekad nedatyriau jus man pasakėt reikalauju
ir didžiausios turga vietes. Antylakson
Bobriaus Laszai - 50c.
del Vaiku 25c.
1
Svelnitojas
35c.
kryžiai. Nusikankines, vienok panaszaus jausmo! Maeziau dvieju daigtu. Jeigu yra am
nuo
Plentui nebuvo tai ir vežimai Milteliai Vaikams
, Kraujo valytojas
$2.00
Kirmėlių 25c.
negalia atsilsėti tas nabagas, daug dirstelėjimu su grasini žinas gyvenimas ir jei.smertis
Nervu Ramitojas
$1.00
”
nuo Kirmėlių del
medenkos laike vieszkeliais
; Egzema arba odos uždegi
suaugusiu35c.
vartėsi ant lovos, ant kurios mais peiliu, daug aszaru, bet nėra numirimu ant visados, tai
mas pas Vaikus $1.2.važiuojant, bet invykusi ple Vanduo nuo Akiu skaudeji
‘ Groblevskio Pleisteris
mo
25c.
atsigulė nesirenges. Laiks nuo niekad panaszaus dirstelėjimo! Jėzus turi isz numirusiu prisintui, medenkos vežimus nugaz Ugniatraukis - 25c.
(Kasztavalo) 25c.
I Pamada Vaikams
25c.
dino, ir senukai žmones saky Skilvio Laszai - 25c. ’
laiko szauke garsiai:
— Kartais man rodosi jog kelt. O jeigu yra Dievo Sū
į Ucholyna nuo skaudėjimo
Gyd. užlaikimui Viduria-Į
davo:
‘
Tegul
velnei
tuos
plen
— Szaliu, szaliu Jėzau, sū galeeziau pamylėt ta, kuri jie num, tai tegul parodo savo ga
Ausise 25c.
Del Visu
vimo ir Kruvinosios 75c.
tus! ant plento stukus akmenis “Uicure” arba gydymas Kentėjimu ir Skaudėjimu. Gyduoles nuo Piemens 50c
nau Juozo! Asz taipgi esu Jė nukryžiavojo.... Taip, Jėzau lybe ir atleidžia Barabosziaus
Vengersko
Fixator del
- $3.50
kaip su tarka nutarkuoja.” Jie Gyd.Rumatyzmo
Ubu 15c.
del nemalinio Pilvo Geriause gyduole del skaudėjimo
zus, Abbazo sunūs.— Delko Nazarenieti, kad da gyventum nusidėjimus. Ar girdite? Taip,
(50c. ; Galvos,Katare, Pecziu, Krutinės Inkstu Vaistas (mažesne)
plento szaliu lenkdavosi.
Szonosie, Rumatizmo, Szalczio,
25c.
Milteliai
apstabdymui
nuolat in mane žiuri? Ar ne ir galeeziau in tave prakalbėt, — tarė muszdamasis in kruti
Gyvenimas Amerikoniszku Žalnierių.
Kauno guberneje teip vadi Galvos skaudėjimo 10c. Nuralgija ir nukandima visokiu Inkstu Vaistas (didesne) $1
teisingai tave vietoj manes ant tašyk bueziau tavo prietelium, nę— tegul atleidžia Jėzaus Ba
vabalukiu.
Akines Dulkeles - 50c.
Laszai nuo Dantų
namos
“
telegas
”
buvo
sztamo
Ana diena abaze San Antonio, Texas pakylo didele vie
- 10c. Pasarga: Kas nori parsitraukt Gydimas nuo uždegimo
smert apsudijo? Ar-gi ne visi o tu jo neatstumtum, ir Ba rabcsziaus nuodėmės, visas jo
truputi kitokio negu Suvalkų Most isskaudėjimo
nuo gedimo ir
gyduoles per ekspres turi atsiusti
Dantų arba abelnai
sulą
su
lietum,
užliejo
visa
abaza,
suardė
budykes
ir
padare
žmones, taip yra visi žmones raboszius but pasidaręs kito nuodėmės. Jeigu-gi ne nori,
gub., ten medenkos ratai stu prakaitavimo Kojų 25c $1 isz augszto, o už kitus siunezi- skausmo ir skurbutis $1.25
Geležinis sudrutintojas
ameperc o.d. Mažiau negu už Gyduolių ir mostis nog
bledes
ant
tukstaneziu
doleriu.
Vieta,
kur
radosi
abazas
bu

kus turėjo tokius pat buinius,
norėjo tacziaus tavęs, nei ma kiu žmogum....
$2.00
sveikatos - 50c. $1 vaistunesiunezem. Atsiuntimo Parku ir Niežu
ar ne negal to padaryt, tai
bo panaszi in ežerą, Žalnieriai brisdami vandenijc lig keliu. apkaustymo tiek pat, bet ratai Vaistas nutildymui Vaiku kasztus apmoka pats apturejas. Gyduolių • ir mostis nog
nes. O juk žmones visada turi
Ir taip svajodama nuslinko nieko ne turiu su juom.
$2.
0«
piningus i»er Money
Dedervines
$2.0
“
mažesni ir su labai ilgomis ste Vaistas nuo Papauto 25c. i Siunsdamas
Oredr visada paduok tikra ir - Gyduolių nuo Paslaptingos
tiesa!
nuo savo guolio ant žemes ir
Bet jei gyvas iszeis isz gra
|
I
'
‘'n
Ligos
$5.00
Corn Cure 15c. i aiszku savo adresa.
I I
įį—% b a ska A
i Mano (lede Juozas Varenas paeina bulėms, kas apsunkino inkinMan ding, nori daryt man pakavojo savo galva žmogžu- bo ir, jei nuims nuo manes
I 1
LJ
I w
* • jgz Suvaiką gub., Vilkaviszkio pav.. kyta arkli tempt.
iszmetinejimus. Ar-gi mes aini diszkose rankose, ilgai taip sė sunkenybe neiszpasakytu ma
j Kaupiszkiu kaimo, turiu svarbu reika
Kursai isz ūkininku turėjo
ar j.ag kjtas praszau duot
du nebuvom statyti priesz žmo dėjo nepasijudindamas, ant ga no nusidėjimu ir iszmetineji- Mano pusbrolis Petras Sarcevivežimą “kaustyta, tai jin nau-.
BISCHOFF’S BANKINGįHOUSE
r-'JIgnacas GoPszis žine ant adreso:
(»o g0)
nes? Jezu, kuri vadina kara lo garsiai užraudojo. Aszaros mu, tai tašyk pabaigsiu savo ežius ir szvogeris
dojo tik in bažnyczia arba turpaeina isz Kauno gub, Szauliu pav.
2S7 Broadway Kampas Reade Ulicze
Jno.
Taszkevicz
gun važiuojant, ir szventadielium ir Jezu kuri vadina žmog gausei ritosi per jo veidą ir dienas paskui jin eidamas
Telefonas; Worth 2822.
New^York, A. Y.
8 metai kaip amerike, jis pats ar kas Box 567
Farmington, I'll, niniu vadino.
I
Kas
reikalauna
teisingo
žudžiu! Juk-gi visi szauke: barzda.... Netikėtai kas pa- klupszczias, tašyk jin augszti- kitas praszau duot žine ant adreso:
Kluonai, tvartai ir kitos trio
patarnavimo ir nori idant
Paleiskit Jezu Barabosziu ir barszkino in duris. Nusistebe- siu ir garbinsiu!
Ant. Petraitis
((jg o})
Mano sūnūs Tadeuszas Milaszauc bos, zoviesku ir spynų geleži
Jo reikalai liktu greit,
nukryžiavokit Jezu X'azarenie- jes Baraboszius atsikėlė.]
Wilson, Pa
Ir nei; imingas nusidėjėlis Box 31
kas iszvaževo nog manės 28 vasario niu neturėjo; vieta zoviesku
atlikti tegul atsiszauki in
ti! Ar mano kalte, jog jiems
— Kas ten taip vėlai?
apsiverke.
Į su blogu draugu Franu Milum paei- užėmė teip vadinami begunai.
daugiau apėjo mano ypata, nei
Mano draugas Mikolas Agint paei na isz Kauno gub., Raseinių pav.,
Ant galo ant slankszczio pa
Seniausi
— O, kad tai taip galėtu
Dūriniame szule buvo rėvas,
tavo!
sirode du žmones meldžianti but, kad tai ne butu tik sap na isz Kauno gub Raseinių pa\. Į Nemakszcziu para., plaukai szviesei revan intaikyta duru szonine
Bankini
Czia anas žmonių paliuosuo nakvynes.
nas! O Jėzau, kad tu butum naumiesezio para, pirmiau gyveno [geltoni, akys mel ynos, dailaus sudė listva prikalta medžio vageis
Narna
tas žmogžudys pasileido stebė
Kas esate? Delko ateinat Dievu ir galėtum man atleisti! jis pats ar kas kitas praszau duot ži jimo. Asz patsai iszvažuoju in Lie riesta medine lape, kuri prilai
Uždėta 184Sni.
tuva, noriu palikti piningu ant pra ke duris, ir jos sukinėjosi;
tinais juokais.
taip vėlai? Gal ir jus koki va
Urnai sudrėbėjo žeme. Ba ne ant adreso:
Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei.^gyvenimo, nes dabar nežinau kur jis, skers duris teip vadinama bu
— O žmones mane myli! gys? Nesibijokit, bet neapgau raboszius ir mokintiniai par
Pinigus visuįkrasztu iszmainome pagal kursą.
nežinau ar’gyvas ar numiręs, jisai vo isz karteles juosta, jin primane vai Kata, žmogžudį! Asz dinekit Jezu Barabosziu!
Pinigus priimama ant procento ir iszducdame ant pareikalavimo.
Cherry Ill.
puolė, durys atsidarė paezios, Box 193
,l zln,‘ segta virvagaleis, toji ilga juos
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz
da randu prieteliu aut žemes,
ant adreso:
— Jezu Barabosziu! Isz- namelis sudrėbėjo.
(•° SS)! ta uždariusias duris ypatingai
Krajaus už pigiause preke.
Jos. Milaszauskas
ha, ha, ha!
girde szi varda du nepažinstaj dubeltavas, skersai blakevo už
Paszportus del keliaujeneziu in Kraju pastorojame nereikalaudami
— Žemes drebėjimas!— su Mano brolis Jonas Karbonas paeiN- V- kabinant už medinio szule kiPaliovė juokęsis, o jo veidas mi prasitrauke ir su baime pn szuko ant syk visi ir iszbego no isz Vilniaus gub. Traku pav. gir
jokiu poperas.
[ tam inkalto kriukio.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su
apsitraukė tamsiu nuliūdimų- siglaude viens prie kito bet laukan. Ten vienok buvo ty dėjau kad dirba mainosi* ženotas turi
paliudyimu Konsulio.
Priemenių ir stubu duris
— O vienok — kalbėjo to jau buvo per vėlu.
Atjtszkojima Daliu atliekama kuoteisingiausiai.
ku; ant dangaus parode savo vo praszau jo prisiegos atsiszaukt. paeina iž Kaunogub . 1 k merges pav teip pat buvo ant begunu,
liaus,— vienok bueziau norė
— Neapgausi m tavęs, o ne ugni gražiausia auszra, liepsnų teiposgi szvogeris Juozapas Urla teiposgi du draugai Juozapas Nak— : Del vygados Tautiecziu laike me atydaryta :—
jęs tacz'ans, kad minios but meluosim— taro drąsesnis,— mares pranaszavo artyma sau girdėjau iszvaževo ant farmos pra roezis ir Andrius Baniunas paeina kliamkos vieta buvo uzemes
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedelioje nuo 10 iki 12 ad.
kliugis, spynos vieta medine
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
meldusios susiinylejimo ant jo jei nori žinot kas esame, tai da les tekėjimą; žeme iezmaudin- szau atsiszaukt ant adrese.
(f.g oj
stuma kuria atsirakydavo su
jog pas mus visus minėtus reikalus greieziausei, teisingiausei, ir
ypacz gi su manim tašyk vis- žinosi, jog esam mokytiniais1 ta szviesos, dare puiku regejinevežio volos. muszkiu para., 4 mota1 tam tinkamu mediniu raktu.
pigiaueei galite atlikti.
So Omaha neb. kaip amerike turiu svarbu reikalu
but atlikta, mano, sopuliai pa ano Jėzaus, kuri nukryžiavojo’ ina. Buvo tai Velykų rytas. 2801 Q st.
Senas Kapsas.
jie pats ar kas kitas praszau duot ži
sibaigė.... O! atminimas jo ir vakar in graba paguldė mus1 Buvo tai rytas naujos Paskos
Mano vyras Franciszkus Turauskas ne ant adreso:
visur mane gaudo! Taip, ne- persekioja, taigi apleidom mies
1 — didelis susijudinimas apė paeina isz Kauno gub. Raseinių pav.
S. Liesis
P. V. OBIECUNAS & CO.
sziojo jie mane triumfe, o da■ ta ir jieszkom prieglaudos.
[ALL NATIONS DEPOSIT BANK]
mė žmones, bet dangus tykus Girzdiszkas para. Bingaliu kaimo pa Box 5
Barnum, W. Va
bar es’i nuo visu apleistas. Gal
— Jus tai mokintiniai Je- ir tyras, rode ugnis tekanezios liko mane didelėm varge bijokio cen
Cor. 12-th & Carson Sts.
Pittsburg, Pa
—-•----------- ♦---rytoj mano kaleina ateis, pas' zaus? —tarė žmogžudys, ir
saules taip gražias ir aiszkias, to su penkeis mažais vaikais jau fre Mano draugas Vincentas Vineika
Musu Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu {75,000.00
eze nedele kaip jokios žinios kas apie paeina isz Kauno gub., Raseinių
kui tuos kuriuos sziandien kry uszstojo ant laiko tyla.
randasi po priežiura.Valstijos Pennsylvanijos. Užrubežinu
kaipo auszrotos iszkilmingos
kapitolas {40,000.00. Locnas namas vertas $150,000.00
žiavojo? Juk tik Jezu uukry— Tai eikszekit— tarė ant' dienos. Praeinanti žmones su jin žino tegul duoda žine ant szio pav., Liolių, para., Kuzoku kaimo
Mes priimame piningus ant paczcdnmo ir mokame po
adreso:
(()g oi) praszau atsiszaukt ant adreso:
žiavojo, o ne mane! Girdėjau,> galo — del meiles del jo.
4-to procentą nog szimto. Siuncziame piningus in visis dalis
bailingoms ir pilnoms iszgaszsvieto
ir parduodame Laiva-kortias ant visokiu linijų.
Ant. Turauskiene
Jos. Sunelaitis
kaip minios szauke rodydamos::
Ir buvo jie dabar trys tani1 ežio akimis, kelios nuliude 523 Market st.
Musu Bankoje randasi tam tikra Bejentalna teipgi ir
Waukegan Ill. Shaft no 2 House 20
Du Bois, Pa.
Užrubežiniu
Provu kancelarija, kurios Kejentu yra pate
ji nukryžiavok ji! Bet ka jiemss menkam gyvenime trys susirin
P.V.Obiecunas organizatorius tos Rankos.
1 moterys ir su uždengtais vei
tas Jėzus blogo padare? 'lai1 ke del Jėzaus meiles.
Kreipkitės su visokeis reikalais prie Musu Bankos per
dais trauke pavieniui in viena Mano draugai Aleksandras SimaMano pusbrolis Juozas Sunelaitis
gromatas ar asabiszkai o mes iszpildisime visokius jusu
stebėtina: mylėjo juos, gelbė
— Negaliu jums nieko’ isz didžiausiu Jeruzolimos na- naviezius ir Simanas Lenksmina abu paeina isz Kauno gub., Babtų para.,
reikalus greitai, teisingai ir prideranezei. f®“Piningus
ant paezedumo arba kitokiu reikalu galite prisiusi per
jo, geradejystems apdovanojo,' apart nakvynes duoti, bet esa
Express Co. arba pacztini MoneyOrderi.
’ mu. Menant isz ju prižiuręs, du paeina isz Kauno gub. Szauliu teiposgi mano szvogeris Juozas Biza
meldėsi už juos ir jiems vakar te czionai be pavojaus: žmo
pav. Veksznu para, pirmiau gyveno ir A ntanas Balcziunaitis paeina isz
\ galima buvo tvirtyt, jog eina Canadoi o dabar girdėjau kad iszva
DY.DYS GYDYTOJAS
Suvalkų gub., Wladyslavovo pav.?
dovanojo da. ...
nes jus nekenezia, bet užtai1 ant abelnos maldos. Ir isz tik
DABAR LAIKAS: NAUDOKITĖS VISI!
ževo in Argentina jie pats ar kas ki Tamosbudžio gmino, Rudos., para.
Turiu už garbę pranešti visiems lietuviams ir mano
Isztikro buvo del ju per ge myli mane; taigi atsilsekit be
ro buvo tai tas didelis namas, tas praszau duot žine ant adreso:
kostumeriams, kad aš perkėliau savo krautuvę iš Brooklyn
praszau
atsiszaukt
ant
adreso:
ras ir todėl jiu apsudijo ant baimes. Vienog pirmiaus pa
Pabaigęs mcdikaliszka mokslą Universitete N.Y. in SCRANTON PA ant žemiau paduoto adreso, kurioje
in kuri paeiliui ateidavo, kur
Jos. Sunelaitis
Jno. Galminas
Indianos valstijos, teipgi buvo mieslavu dak galit gauti LAIKRODŽIU, LAIKRODĖLIU, LENCIUGELIU, PUIKIU ŽIEDU, ŠPILKŲ,
smert.
sakykit man, kas buvo anas pereitam czetverge buvo ap- 1240 E. 75 th st.
Du Bois Pa. taru Indianapolis, Ind. katram turėjo did KALČIKU, KOMPASU, KRYŽIUKU. Puikiausiu ARMONIKŲ, SKR1PKU, KLERNEChicago Ill. 2 Shaft, House 20
— O asz? apvogiau juos Jėzus Nazaranietis? Noriai ka
žiausia praktika gydyti visokias ligas.
FU, TRUBU, KONCERTINŲ ir daugybe visokiu muzikališku instru
vaikszcziota paskutine vaka
Daktaras Stankus te pgi pabaigė kvotimą
tiek kartu, kiek tik galėjau: nors apie jin iszklausycziau.
New York Post Graduate School <& Hospital mentu. Geru BR1TYU, visokio skyriaus DRUKAV0JIMU1 MAŠINUKIŲ, ALBUMU FOTOGRAFIJOMS, GU
Mano
vyras
Jurgis
Szukis
8
metai
Mano
tikras
brolis
Vilkis,
5
'
metai
riene.
katras yra didžiausias ir jau paskutinis did MINIU LTTARU. ISTORIŠKU ir MALDA KNYGIŲ, visokiu gražiu POPIERIŲ gromatoms rašyti su
asz smaugiau j u gimines, drau
Jokis kitoks klausymas ne
kaip iszvažiavo isz lietu vos in Ameri adgalios gyveno Pale Tower City, žiųjų daktaru mokslas, ežia specialiszkai in puikiausiais apskaitymais ir dainomis su drukuotais aplinkui konvertais TUZINĄ už
Du
mokitiniu
seke
paskui
si
gus.... Asz nuolatos juos apgau galėjo geriaus intikti aniems
ka. paeina isz Kauno gub. Panevėžio Pa. dabar nežine kur paeina isz Vil lavina daryti visokias operacijas ir gydyti 25c., 5 tuž.’-$1.00, Perkupčiams 1.000 už $6.00. LIETUVIŠKA BIBLIJA arba ŠVENTAS RAŠTAS
lygonius serganezius su sunkiomis ligomis, Beno ir naujo testamentu lietuviškomis litaromis pusi. 1127, drūčiai apdaryta, su
dinejau.... ir tai jie man dova- nepažinstamiems; kalbėt apie žmogų, kuris savo apredalo pav. juodu plauku rudos akys kas niaus gub., Traku pav., Zaslio para., liubar ktlrczia ScrganczluK pas aave Kakydamaa:
»prisiuntimu $3.00. Jai katras neturit mano didelio KATALOGO No 3
“daigu sergi, pribuk arba paraszyk pas
skvernais
denge
rūpestingai
apie
jin
žine
praszau
duot
žine
ant
Tegul
atsiszauke
ant
adreso:
(jo
g(j)
pareiknlaukit šiandien: prisiusdami tikrą savo adresą ir už 5c,
vanoja!
mane, o busi iszgydintu.“ Daug yra ligų
Jezu tai buvo ju troszkimu; ne
markę gausit ji su 456 paveikslais ir 1.000 naudingu daigtu. Aš
-atru
negalima
iszgydint,
[l>et
toki
serganti
adreso.
Alex Vilkis
— Geri žmones! už ta ka reikėjo laukt, o žodžiai gausiai savo veidą, taip kaipo norė
apturės pas mane tikra tautiszka ir broliszka
gvarantuoju, kad mano tavoras pirmos klesos, o prekės pigesnės
339 W. Mahanoy st.
Europe Russia, Gub. Kauno, pow.
dama
pakavot
koki
savo
gėdos
ruda. Nereik dykai inetint sunkei uždirbtos
kaip kitur. Ordelius išsiunčiu greitai i visus Amerikos ir Kana
jiems padariau, man gražina plauke isz ju lupu apsakinecentus nes neiszsigydes ir paleidęs savo pi
M aha noy City’ Pa.
dos kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt tavora daug pigiau kaip
Panevėžio wolos. Panevėžio
ningus inpnlsi in sunkesni padėjimą.
liuosybe! Esate žmones geri, jant stebuklinga Mokintojo ženklą. Szie žmones inejo in
kitur. Kviečiu visus su ordeliais ir visokiais pirkiniais kreipties
Karužiszku sodžiaus.
'Serganti atsiszaukia pas mane atras teisinga
prieszakini butą, isz kurio ma
įlaklariszka gydimą ir geresni pasistoravima *iuo adresu: M. L WIIeLWICH. 115 W. MARKET Str.Providers Sn. SCRANTON pa
liuosi ir apszviesti!
AVer. Szukiene.
gyvenimą:
atydus Barabo
negu pas koki sveitimtauti. Kožnas kuris
— Lai gyvuoja Barabo sziaus klausymas padidino ju tyt būva da krauju aplaistyta
tikini gydinsis pas mane kupras kad asz esu
Kalvarija.
Žmogum
tuom
bu

pabaigęs didesni daktariszka mokslą ir kad
Dainele
apie
degtine.
szius! O kas tai per triumfas! uolumą, apipasakojo visus kris
Mano draugas Juozas Szupszins...NOTARIUSZAS...
galu gerinus gydyti negu kili daktarai.
APSAUGOJA NAMUS IR NAMINIUS RAKANDUS NOG UGNIES.
vakarykszczias— ir baisiai nu taus stebuklus, o laike, to pa vo Baraboszius. Apszvietas ir kas paeina isz Suvalkų gub. Sejnu
Apsiimu Pasekmingai Iszgidytl Ligas
Aį. Didžiause Lietnviszka Agentūra. Kantoras Bankinis
pamokintas apie Jezu Kristų pav. Krosnavo gmino Novienyku Ta degtine prakeikeziausia!
l umatizmo, skaudėjimas szonu, sąnariu kau
si juoke.
ir Pardaviste Szipkorcziu ant Visokiu Linijų.
sakojimo naktis slinko ir nie
lu, streinu, kojų, pecziu, nuo visokiu kraujo
kaimo praszau atsiszaukt ant adreso: Ta girtuokliu mylimiausia!
permaldavo
savo
sveczius
idant
ligų,užkreczemu liliszku ligų, trypei* szankry
Atsikėlė isz lovos ir pradėjo kas ne nemislijo apie pasilsi.
MAHANOY CITY, PA
323-235 W. CENTRE ST..
Ad, Krauzlis
užkietėjimą ir nedirbima viduriu, išž
Ji juos gimdo, ji juos vimdo, lifilis,
Parduoda Supkortes ant visokiu drueziausu
bėginėt po kambari karszcziuo Ant galo daejo prie kruvinu jin paimtu drauge.
iūrima, neže|ima ir augimu ant veido ir
Waterbury Conn.
geriausiu Laivu. Siuncie Piningui in visas
Isz to tai buto iszejo jisai 875 Bank st
Ji kaip kudykius juos žindo.... kūno visokiu spugu, dedervinių ir slinkimą irdales
damas, laiks nuo laiko staptel kaneziu ir aprarasze jo kantry
Svieto greieziause ir pigiause.
Visi tie
niauku, galvos skaudejima, szirdies, inkstu
drauge
su
savo
prieteliais,
kurie per mus siuntė apie tai gerai žino.
ke|lniu
ir
plauczui
ligas,
visokiu
nervu
ligas
davo prie lango ir jo akys ture be ant kryžiaus kebo ir būda,
Iszduoda Dostovierene del tu ka nori savo
Karolina Genute paeina isz Vil Josios draugas mylimiausias, neuralgija, drebejinia sąnariu, greito supy
jo pult ant trijų Kalvarijos kaip apsiėjo su tuom kuris at- idant in valias prisižiuret ap- niaus gub. Traku pav. Jezno volos., Tai tabakas smirdančziausias, kime, negalima miegot ir iszgasczio, greito dali Lietuvoje kam pavesti.
pailsimo, sunkaus kvepavima, perszalimo
asztalams ir mokintiniams to, Ukunu kaimo praszau atsiszaukt
kryžių. Ant kart susilaikė ir nesze jiem iszganyma.
Del Draugysczlu pristatau pelkes Szarfas.
sloęn ir nusilpnėjimas sveikatos, visokiu mo
O ju vaikas, tai alutis,
kuri pirm trijų dienu, vietoj ant adreso:
spogsojo ant ju tylintis.
terių ligas skausmingu ir neregulariszku
Juostas, Kepures, Karūnas, Špilkas Ir 1.1,
Baraboszius kas kart klausė jo, nužudė. Tas matymas peO jo tėvas tai pypkutis....
mėnesiniu, baltųjų tekėjimą ir gumbo.
— Kur kas hzmintingiau,
Su kokiu nors reikalo kas-)ink Szipkorcziu,
Jaigu negalima pribūti asabiszkai tai para
G. Razvadauckas
szykite o asz supras*), isztirsu ir duosiu rodą
Piningus ir L L, raszykite pas mane o apla:reme jin iszgaszczio drebėji Box 37
butu, kad asz ten kaboeziau su didesne atyda.
Mt. Tom Mass. Ta dailioji szeimynele,—
o jaigu reike tai prisiunsiu gyduoles.
Ne
— Taigi jus tikit, Jog yra mu, ar gal guodones, ir kada
Xsite teisinga atsakymu.
skirtumo kaip toli gyvenate Amerike,
ant kalno, vietoj ano nekalto
Daug makaulių jau perskele, yra
Anglijoj, Kanadoj ar kitur
visi suklaupė, jis taip-gi puo Mano draugu Katro Simanaicziuto Daug suszalde, nuskandino;
dailydes! O, negaliu užmirszt da kitas gyvenimas?
Biednus Gydau Dykai! ■nW' A
Baksukas, Del Iszbandymo
— Be abejones. Mokintojas lė ant keliu, susiėmė rankas, o po vardu Mozurieno pirmiau gyveno
dirstelėjimo, kada atkreipė
Daug be laiko numarino.... Turiu Specialiszka Diploma del
Y iK/Al
Ar Reikalauji Sveikatos?
kursai niekad nemelavo, kalbe veidas žeme pasiekė.
Detroit,
Mich
,
o
dabar
nežinau
kur
Darinio Visokiu Operacijų
ant menes akis Jėzus Nazarejo mums nekarta, jog gyven
paenia iž Suvalkų gub., Prienų para. Daug iszliejo aszareliu....,
Neprivalai mokėti nei cento pakol
Su pagelba operacijų galiu iszgydyt no viso Jaigu • si patrotes sveikata ir mitrumą
nietis, statant mudu priesz sim amžinai.
(Toliaus bus.)
kiu organiszku ligų.
Nereis kankylie ir
Skersabalių kaimo praszau atsiszaukt Ir akeliu si rateliu...'.
ir esi silpnas, nerviszkas, be energijos, tu pats persitikrinsi kad szitos pigulbūti
ubagu
visa
savo
amži
nes
po
operacijos
kos sugražins tavo sveikata ir galybe.
. žmones. O tas dirstelėjimas su
ant adreso:
Daug iszede sveikateliu,
gali būti iszgydytas už maža preke.
— Ir tikit taipgi, jog yra
jaigu kenti skaudejima pilve, inksto- Paraszyk varda ir adresa ant žeminus
Iszgydau su operacija ruptura, apendesitis,
drumste mano linksmybe! Ar pragaras?
Vargsziu
musu
motinėlių
....
Mrs.
Magdclena
Gudoniene
IV. TRASKAUCKAS
vėžio skilvije, auganeziu akmeniu, visokiu t<-e. kepeniu, szird-je ir szonuose, per padėtu linijų, iszkirpk ir prisiusk man
gi asz turecziau jaust, pasigaiskauduliu, guzu (tumors), kepeniu, inkstu,
Box 447
Nanty Glo, Pa.
o gausi baksuka pigulku vertes $1.
PIRMUTINIS LIETUVIS/K AS
— Kaip-gi galima apie tai
Nei sakyte apsakysi,
ir pusliu. Darau oj>eraeijas ant gisfu, kaulu, sidirbęs, jaunistes klaidas arba priva- per paczta.
lejima ant jo! Pirmu kart tai abejot! Jėzus, kuris niekad ne
nervu,smegenių, moterių ir vyriu gymdančiu
GRABORIUSfctiszkas
ligas,
tai^
atsiusk
man
savo
Nei raszyte apraszysi,
organo, pritrauktus kojas ir rankas atytahau
Dr. F. Hartman
verktu Baraboszius ant nekal apgaudinėjo, kalbėjo mums
Mano pusbrolis Tumoszius Samuo
ir padarau sveikais. Del operacijų kviecziu vardu o asz prisiusiu per paczta baksuKiek blogo per gėrimą,
231 E. I4-th. St., New York.N. Y.
lis, paeina isz Kauno gub., Ukmer
to nelaimes!
pas mane.
Turi usavo locna narna arba
apie ugni, kuri niekad negesta
Praszau prisiųsti man del iszbandimo
ligonbuti (Sanitorium).
ka mano nauju Nerviszku Pigulku
Žmones
patis
sau
tyczia
ima....
gės
pav.,
Subacziu
pav.,
BagdoniszPaskutiniai dienos spindu ir kirmėlė, kuri niekad nes$1 baksuka “Nauju Nerviszku Pigulku.”
vertes $1.
Po sunaudojimą szitu
kiu sodžiaus apie 18 m. kaip amerike Na tai, broliai, jeigu matom,
liai apszviete Barabosziaus vei tips.
Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo
pigulku jaigu busi užtikrintas kad Vardas..............................
pirmiaus gyveno Maeisville, Pa. o
da ir pailgino szeszelius aut
— Sakykit man atvirai, ar lyginus ir vežimus del pasivažinėjimo. dabarĮnežinau kur jis pats ar kas ki Kaip ji kenkia ir supratom,
1220 So. Broad St., Phllidelphii, Pi. szitos pigulkas sugražins tau sveikata,
Krausto daigius ir Lt. Viską atlieka
Kaip
nuo
jos
atsikratyti,
—
Ulicza.............
............... ..............................
trijų kryžių: Barabosziaus vei isztikro tikit in Jezu?
ka nogeriause ir puikiause. 8u virsi
Ofl sn
1 9 ’’8 12 Priesz pieU
tas praszau duot žine ant adreso:
mitrumą ir pajėgas, tada prisiusk
V/llSO
I 2 lig 4 popiet.
reikalais kreipkities pas jin o
Tai
ko
taip
dar
ilgai
nykti?
das buvo baisus: didele užries
— Taip, nes jis yra Dievo minėtais
Alek. Czeponis
busite visame užganėdintais.
Miestas..................... " ,, _______
- -- — J. Kaimietis, “llig. Nau’t. Valandos] Meni“-5 popiet man $1.
Meriden, Conn.
ta uosis, juodos, deganezios sūnūs.
520 W.Center St. Mahanoy City 48 Pine st.
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Dr. Ignatius Stankus M.D.

Piinti. I'll. Darbai slob-Į
Skeptikai.
■ietuviszas Fotografistas
■i eina, dirim po 1 diena ant
Tns kurs abejoja kiekvieno
Del Vyru ir Moterių.
M. Varzinskas
dclios.
dalyko teišinguina, yra vadina
PIGUS PARDAVIMAS
VISOS
205
E.
Center
St.
Mahanoy
City
— Bi.neisahinuo.se slobnci nias skeptiku .J ns negalite jo
Nauji Pavasarinei Karpetai.
Puikei ir pige’
nutraukė viso
na.
,
intikti, kad ir labjausiai pasiMOTERYS
Bovelninei Matresai po 86.50.
: kės fotografija*
Lietuviu pusėtinas bure- tikėtinus žmones szaukdatni in
i5 Padaro didelin
Isz priežasties kad neužilgio nplnikysimc nauja
;
fotografijas
I
bi
Geležines Lovos po 83.75.
liudytojus. Vienatinis laidas
maži u ir indeda
Kovo atsilankė j ji Sutikinti yra duoti jam pa- Užpraszoni visas Moteris kurios geidže
in reimuB. InMisingines
Lovos po 815.00.
Vasarini Tavora, pastanavijom iszpardiioti v
deda fotografi
guod. kunigas lietuviu atlikt ■ ežiam proga rasti teisybė. Ma pasilikt ‘Sveikos ir Drūtos’ pilnos gyvibe*
jas in špilkas.
r moteriszkumo, kaip tai kitados buvo jau
Visoki Daigtai parsiduos pigiai del greito pardavimo.
inu velykines iszpažinties, dau įlls pavyzdis.P-8 Jos. Triner, nintoje, pribūtu pas mane ir pamatitu ka Kompasas ir L L Puikei nutraukineja postŽiemini Tavora už labai numažinta preke idant
Geriausias Kukninis Peczius yra Keystone. Visi ji gire.
gumas atliko o kiti tai teip P!L gerai žinomas iszdirbejas Tri- padarėm del kitu Moterių kurios ir kentėjo carezius. Parduoda visokes reim as ir L L
ant moteriszku nesmagumu. Jaigu jautiesi Lietuvei su virsi-minėtais reikalais netur
» i i i is. I /V IX. I Mahanoy City, Shenandoah
tamseje 1 ij<o.
nėr American Elixiro isz kar silpna ir ligūsta, nesLsarmatyk nes pribuk <itur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji
r
I 1
Ik
Mt. Carmel, landsford.
r pažins tam a Varžinska kuris padaro vi»
padaryti vietos del naujo Vasarinio Tavoro.
taus vyno, nusitarė padidinti be jokios al>ejonce.
Brattleborrn, Vt — Dar gydomąją vertybe to vaisto Tokie dalikai yra per svarbus ant atyde- a kanogeriause o ir busite užganedint
bai gerai eina uždarbei nesz- teip, kad butu mažesne doza jimo ant kito laiko, o pas mus aplaikisyte
geresne PRIŽl’RA i r gydimo ne kaip gautu
Dabar yra gera proga pirkti Siutą arba Overkoti
: lėkti, bet isz kitur pribuvusiam
, ir turėtu ta paezia veikme kaip mėte namie no savo daktaro.
No. 6.
darbas sunku gauti.
.
j ir didele. Dabar yra putkiauNusipirkite
sau keletą
ir kitu žieminiu apredimu.
Todėl ateikyte
— Lietuviu yra tik dvi —
. . ! šia proga skeptikams patiems
Buteliu
i milijos ir puse tuzino pavieniu [
■ IMLjaKIOV CITV
OA
R*
...MAHANOY
CITY, PA...
persitikrint, kad viduriu nes
NORkEVICZIAUS NO. 6. — J
ir visi sutikime gyvena.
158 S. Washington St.,
Geriausia Arielka Visam
pasinaudoti isz szito pigaus pardavimo o suczeveikata, anemia, nerviszkuma,
Mieste. Tik $1 už Buteli.
Wilkes-Barre, Pa.
— Oras maiszytas.
Po priežiūra Pennsylvanijos Valstijos Bankinio,
i ligas surisztas su nesu virinimu Kur Lietuviszkai ir Lenkirakai susikalbama
Teipgi ežia gausite ir visokiu
kitu gėrimu. Ateikyte dabai
Departmento,
Peržiuretas per Valstija du kartu am
Dar-!*
1
t°
s
pasekmėmis,
galvos
dinsite piningu ant kožno pirkinio.
ir susiraszoma
priesz laika, duokite savo
Philadelphia. Pa —
Ho.6
skaudejima, remeni, stoka apemeto. Pennsylvanijos Valstija turi eudeja piningus'
orderi
’ " ’ o bus
jums
ji pristatyt*
bai slobnei eina, praneszame titO) pi]vo skaudnlillg ]abai
musu banke.
■
visiems jog in czionais neva- geraj iszgydo szis vaistas. SuPinigus skoliname ant pirmo morgiezio.
žuotu, ba darbas sunku gaut, teikia greita palengvinimą. Pas Ziegorninka Miller!
W.RYNKEWICZIUS
Procentą mokame ant sudėtu pinigu
Vaistu sankrovose. Jos. Tri
408 West Mahanoy Ate.
j — Oras gražus.
Turime klerkus katrie kalba Lietuviszkai,
233-235 West Centre Street.
— Lietuviu didelis būrelis, ner, 1333—1339 So. Ashland 14 karatu aukso Ziegorelis vyru ar
Lenkiszkai, Slavokiszkai, Rueiszkai, Vokiszkai ir'
avė.
Chicago,
Illinois.
moterių gvarantytaa ant 20 metu
isz tu visokiu atsiranda.
Elgino vidurei. Pirmiaua buvo $18
Angelskai
.
Kataliogas Dykai
dabar'tik $12. (Lenciūgėlis dykai).
Banko
turtas
isznesza
ant
700
tukstaeziu
doleriu
vertes.!
..Visokiu..
So. Milwaukee, WIs.
Moterim puikios Szukosiszmarginti
Tegul tavo pinigai tau uždirba daugiaus, mes'
auksu vertes $4 dabar tik $2.
Muzikaliszku
— Darbai slobnei eina, isz
Instrumentu,
mokam 2 procentą už tavo pinigus sudėtus musu banke“
Moterių puikios Szukos su kabute,
ISZ LIETUVISZKU kitur pribuvusiam darbas sun Senlauses Lletuilszkas Lalkrasztls aukso
ypatingai:
iszmarginta vertes $3 dabar
ku gaut.
tik $1.50.
KAIMELU.
Puikiu
14 k. aukso Branzoletkos vertes $5
— Oras maiszytas.
Armonikų
dabar tik $2 50.
---- IDIREKTOREI SZITO BANKO YRA:------Wilburton, Okla.— Dar- — Lietuviu pusėtinas bu— Dydeji Nedelia.
Moterai puikios Špilkos vertes
Drukaiojlmul Gromatas Maszlnellu
26
metas
iszeina
kas
sereda
D. M. GRAMAM.
■— Ketverge “Dydisis Ket- bai povalei eina, dirba po 2 ir relis, isz tu vtsokiu atsiranda.
$1.50 dabar tik 75c.
. RYNKIEWICZ.
MICHAEL GAVULA
Lietuviszku Knygų
Brooklj-n N. Y. “ Vienybe Lie Gvarantyti Guzikai rankovėms
vergas”.
3 dienas ant nedėlios, uždarbei
ANT. DAN18AVICZ
JOHN HORN8BY.
ir kitokiu Daiktu.
— Gerai butu truputi szia maži iszkitur pribuvusiam dal Erie, Pa.— Darbai gerai tuvninku' didelio formato 12 vertes $1.00 dabar tik 50o.
CHA8. F. KAIER
THO8. F. FLANAGAN.
Prisiusk savo adresa ir 2c.
Į eina, isz kitur pribuvusiam puslapiu, talpina moksliszkus Špilkos prie naktaizu vertes $1
JOHN J. MEYER
W. J. MILEI
naczto ženklą, o katalioga gausite
nedelia apsimalszyt.
bas sunku gaut.
dabar 50c.
CHA8. L ADAM.
dovanai.
Adresas:
LEON ECKERT.
darbas nesunku gaut.
straipsnius,
naujauses
žines,
— Aplinkinėje buvo Re— Oras gražus.
Vyru ir moterių Žiedai vert et
CHA8. BURCHILL
DANIEL F. GUINAN.
M.
J.
Damijonaitis
______
_______
—
Lietuviu
mažas
burelis,
isz viso pasaulio, daugiause $1.50 dabar po 75c.
dingo pede. Daug buvo tokiu
812
33-rd.St„
Dept
2.
Chicago,
I'll.
Wilkes Barre, Pa.— Dar j ir visi malszei užsilaiko.
isz Lietuviu gyvenimo, turi Nužemintos prekes ant visokiu
ka ir kraujo iszleido isz gaiLietuviu kolonijose sa Deimantiniu ir Stikliniu Daigtu.
bai
gerai
eina,
dirba
kožna
lesczio.
Harnuni, W. Va — Dar- visose
Nepraleiskyto szitos progos bei
vo
korespondentus,
isz Lietu ateikyte nusipirkti’ ta ka jumis reika B. RAGAŽINSKAS
— Jonas Szuminskis aplai- diena uždarbei nevienoki.
1 bai gerai, eina, bet iszkitur pri
vos naujės žines savu kores linga o tikrai suezedinsite pininga.
— Oras gražus.
ke sulaužima abieju kojų Buk
buvusiam dabar sunku gaut.
pondentu. Vien. Lūt. dirbo
—
Lietuviu
yra
didelis
bu

mautes kasiklosia. Likos nu
, — Lietuviu yra tris familigabentas in Ashlando ligon relis, isz tu visokiu atsiranda."|jos ir 4 singelei isz tu vieno del visu organizacijų ir žmo
Sziame laike aplaikome visokiu labai puikiu Vasarini Apredimu
113 W. Centre UI.
nių geroves. Szimet 10 Vasa
Czionais yra draugyste po vai
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti
buti.
.[turi apsisaugot ypacz mergyMahanoy
City.
rio sukako 25 metai kaip isz
du szv. Juozapo. Parafijos rei
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargei
nos.
— Deszimts metu mergaite
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Vasarinis
eina, isz tos priežasties iszlei- RUSISZKAI-JKtERItONISZKA LIN JA
kalai gerai stovi.
Vanda Pruszkevicziute sura
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku,
dom dideli žingeidi! Jubileji- Vienatine be perseilinio tari
Sziomis dienuuns muso tautietis
— Nekuriom moterėlėm p.
Warrior Run, Pa
J ekiu, Szlebiu, Trumpu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga del
dus dinamitini patroną, buvo
B.
1
Jainižinsk'HS
pargabeno
visokiu
upredimo Moterių, Alerginiu, Vaiku ir Kūdikiu.
Baltruviene labai reikalinga.
— Darbai gerai eina, isž ni numeri. Kuris liks Istorisz- Amerikos ir Liepojans)Knsijosj. gėrimu, Ainerikoniszku ir Importitu.
akyva kas jame radosi o pa
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi
kitur pribuvusiam darbas sun ku atminimu Lietuviszkoje (Russian American Mail Steamers) Galimu gaut visokiu Arielku, Vyniu,
ėmus akmeni pradėjo daužingatavu. Del Kūdikiu Krikszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu,
Ruski Pacztavi Laivai iszeina:
Kewanee 1’11-— Darbai ku gaut.
A ra ko, Kimelio. Dziniu irt. t.
Literatūroje. Kurie nžsiraszys
Kepuraicziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur,
KURSK
8, Balandžio 1911
ti. Pakylo eksplozije o su jaja povalei eina, bet kaip girdėt
Teipgi sknmbanczio Alaus ir Porterio.
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti,
ant metu gaus ta numeri kai
LITHUANIA 22,
— Oras maiszytas.
ir tris pirsztai. Mergaite nu tai neužilgio pradės dirbti.
Duokyle dabar orderi o bus jumis
BIRMA
13, Geg žio
Pas mus dirba Lietuvaites.
KURSK
27,
— Lietuviu mažas būrelis, po dovana. Tas numaris su 62
pristatyta in namus.
gabeno in ligonbuti.
— Oras gražus.
Tlefiog in l.lbhva, apleidžiant Rotterdam a
paveikslais
žinių
veikėju
ir
122
W. Center Str.
et nevisi sutikime gyvena,
54-56 N. M;i i n St.,
— Franas Kraezinskis isz
Prekes Laivakorczlu (Sdpkorczlu):
— Lietuviu pusėtinas būre
Mahanov City. P?
bet neužilgio p. Baltruviene su raszeju ir 58 straipsneis, o tik In Roterdama.
Mahanoy
City.
In Liepoj u.
Trentono likos perszautu per lis, ir visi sutikime gyvena.
Taradaika bus užkviesti in sve 10 centu prisiusk mums mar $60.00 — I. Kliasa
—
$70.0
>
viena isz vagiu, kuri suėmė Czionais yra dvi draugystes
kėms, tai gausi pacztu, ar nuro $45.(10 — II. Kliasa
— $52.0
A. J. Keydoszius
arti
Trentono. Policijantas viena po vardu szv. Antano ežius.
UNION NATIONAL BANKAS
dink tikra adrisa o mes prisiu $33.00 — III. Pagerinta — $40.(X
MAHANOY CITY, PA.
-AGENTASShoup paliepė Kraczinskiui ir A. L. Citizens klub. ir abi
in New Yorka...
Torrington, Conn — Dar sime “ Vienybe Lietuvninkui' ...Isz Liepojaus
CAPITOL STOCK {125,000.
SURPLUS ir PROFITS {300,000
202 Troy St. Dayton, 0
1. Jxliasa
$62.50
laikyti vagi pakol jisai leisis dvi gerai stovi.
bai povalei eina, dirba po 4 prenumerata metams $2.00 pu
IL Kliasa
$57.50
Su v. Valst. randas turi musu banke sudėtu piningu.
paskui kitus. Vagis naudoda
III. Kliasa
$42.50
ir 5 dienas ant nedėlios.
sei $1.00 valstijose. Užrubežimas isz progos isztrauke reWilgUS, Pa.— Darbai ge — Lietuviu pusėtinas bū je $3 00. Užsiraszyt galima Apart visko keliauninkai (emigrantai)
Mokame antra procentą ant sudėtu piningu. Procentą
IIL Kliasos moka $4,00 taksu paskirtu
volveriir szove Kraczinskiui in rai eina, dirba pilna laika.
pridedam prie tavo piningu į irma diena Sausio ir Liepos
relis ir visi malszei užsilaiko, visada.
Užsiraszant
Vien. Amerikos valdžios.
krutinę. Nelaiminga nugabe — Lietuviu yra 8 familijosj ypacz per gavene.
menesuose, ne| aisant ar atneszi parodint knygute ar ne.
Liet, reike siustie prenumera
A.
E.
Johnson
&
Co.
Parduoda Szipkortes ant visiu
no in ligonbuti o vagis prasi- ir apie 14, pavieniu, ir pusan-i — 1-ma diena Aprilio pri
ta Money Order, ar registruo Gen Pass. Agent, 27 Broadway
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą su musu banka,
szalino. Keli kazokai isz She- tro tuzino mergynu, apszvietu- buvo in czionais dvasiszkas
tame laiszke piningai ant lei
nepaisant a’- mažas ar dydelis.
New York, N. ¥.
nadorio be palovos jieszko va mas ant gero lipsnio stovi, ba kun. isz Bostono, iszklausyt
Siunczia Piningus in visas dalis j
dėjo vardo.
VYRSZININKAI:
BANKO ADYNOS:
Didžiausia Lietuviszka greitai, teisingai ir pigiau negu kiti
giu ir žudintojo,
visi skaito Jaikraszczius, del visu lietuviu szv. iszpažinties
Harrison Ball Prezidentas
9 ryte lyg 3 popiet
Agentai.
Mano agentūra yra po j
Aparatu Dirbtuve
— Groserninkas Szukaitis nekuriu moterėliu p. Baltru ar spaviednies, už kuri visi
priežiūra Ohijos Valstijos.
F .J. Noonan Vice-Prezidentas.
Subatomie
Amerikoje.
pargabeno daugybe szviežiu viene labai reikalinga.
Su virsz minėtais reikalais galite i
lia W. Barnes Kasijerius.
9 ryte lyg 12 ad.
lietuvei dekavoja Dievui už 120-24 (Ji aiul St; Brooklyn, N.Y. Vertelgyste egzistuoja 14 metu.
pas mane kreipits per gromata ne
Reikale klausk laiszKu indek 2c.
kiausziniu ant Veliku ir par
atlikimą velykines iszpažinties
asabiszkai o visame kanogeriausr
marke atsakiniu.
Batavia. N. Y.- Darbai1 po tam kun. pasakė puiku pa
duoda už keletą centu ant tuzi
patarnausiu
.<nra
gerai
eina.
no pigiaus negu kiti sztorninNamai ant pardavimo.
SUSTOK IR SKAITYK
mokslą.
kai. No. 536 W. Centre uly— Lietuviu pusėtinas bure- j
Namai po No. 511 ir 51
Gražus gvarantytas ziegorelis, drukuc jnnut maszinele, revolveris, britva,
pat skutami britva, lencugelis vyriui ar moterei, kompasas, bronzoleta,
APDIRBTiVE KNYfir.
czios.
(68 oi) lis isz tu visokiu atsiranda.
Rockford, I’ll.— Darbai W. Mahanoy ulezios ir namai
i pypke, guzikai prie rankovu, 6 videlcai, 6 peilei, 6 szauktai, plunksna ka
Czionais Farmerku Banka silpnai eina, ir isz tos priežas- No. 532 ir 534 W. Pine uly — Daugelis isz musu taulaiko ir atramenta, špilka prie nektaizo, masznele pinigams, baksukas del
ežios Mahanoy City. Parsiduos
į tabako, szepetis drapanams ir 150 kitokiu reikalingu daigtu, isz viso 200
tiecziu skundžesi, buk surin trecziu sykiu su bankrutino ties randasi nemažai bedarbiu, pigei. Dasižinokyte apie daudaigtu reikalingu kiekvienam žmogui; isziuneziame juos po prisiuntima
kėjai pelenu apsiejna su “po- kaip girdėt visu piningai pra- Darbai daugiause staliarnes, giaus po No.
()O gg)mumis $2 00.
Bet dabar nesiųskite nei vieno cento tiktai raszykite
I mokantieje stalioryste uždirba
landereis” nepadoriai, sumusz- puolė.
■ kad jias galėtum matyt ir prisiuskyte už 4c marku ant adreso:
Godotinoms 1 autiszkoms u
238 W. Centre St.
Bažnytinėms Draugystėms iszdirbame
I iki $3.00 ant dienos.
dami bertainius ir skrines nog
Mahanoy City, Pa.
Karūnas, Amerikoniškas Vėliavas.
Harding, W. Va.— Dar-j — Lietuviu pusėtinas burepelenu o kada pasiskundže tai
Sarpas, Juostas, visokios ruszies,
107 W. 27-th. St., Dept.3.
New York, N.Y.'’4’0'
bai
pradėjo
geriau
eit,
Ant
pardavimo.
dirba| ]jgj vjfej jszsiskyrste gyvena.
auksinius ir metalinius ženklelius
aplaiko visokius pažemini
Namai ant teturiu familiju Uniformas, Kepures ir Marszalkoms Aysidirba ienos ma’daknyges, eterines
mus. Teip daro su musiszkeis 4 dienas ant nedėlios.
Lietuvei pasidalinę in keli ta
natos ir laikraszczei, kaipo tai:
parėdus. Adresuokite sziteip:
tiktai. Kur musu užtarytojas?
— Oras maiszytas.
[ skyrių. Katalikai, laisvamanei ant viso loto po no. 604 - 606
Linksma Valanda, Dilgeles,
Tktai 5 Centai
T.
1.
Andruszevicz
&
Co.
West
Center
ulyczios.
Dasiži

Dagis, Draugas,
Tėvynė ir Lt.
— Ar jau užkalbinai gėri — Lietuviu yra apie 6 fa- ir sociajalistai. Tarp pastarujiu
------- o-------nokyte ant adreso:
(y y) 1421 Division St., Chicago, Hl. Prisiunčiami knygas apmokekyte paczto ai
Jaigu pristosi mokėti po 5‘*. kas dien--tai iszsiusime tuojans
mus ant Veliku? Jagu da ne milijos, ir 20 pavieniu, isz tu puse didesne randasi ir tokiu,
ekspreso karatus.
Adresas:
jumis ant bargo raita PuUcv l-lknnitu Paauknxiota Zicyorcli
Thomas Haugh ney
uždaiomi luksztai, gvarantytas ant 20 meta,drauge sn lencuAnt Pardavimo.
Lithuanian Bindery,
tai p. Ragažinskas pristatys visokiu atsiranda, daugumas kad sunku butu atspėti kas
12 E. Mah. St.
į j geliu ir kompasu.
514 W. Spruce. Mahanoy Ch', Pa
I fotelis su laisnais
visko, kas tau bus reikalinga labai palinkę in geryma, jog jie per vieni, szie daugiause
Mahanoy City, Pa.
Preke Ziegoreliaus Tiktai 832.00.
Namas ant trijų laiptu auksz j Nemokėk dykai 810.00,
ant szventes.
del nekuriu vyreliu p. Tara- prisilaiko “piemeniszko” chaDabar nereike siusti nei vieno cento, bet raszykite o įneš
ežio,
yra
sale
ir
gali
but
i
prisiusime
katalogą ir atsakyma
Apsigarsintoju. Jeigu apser
raktoriaus.
— Policije turėjo nekuriuos daika labai reikalingas.
Fanuos Fanuos.
Prisiuskvte marke ant adreso:
laikomi mitingai namas turi gate liga tai eikite pas savo)
girtuoklius vežti su vežimais
Czionais rengiama statyt
Niekur negali rasti tokiu 50 pėdu ploczio teipos-gi di-[
i
miesto
daktara.
in koza subatos diena.
Meriden, Conn — Darbai lietuviszka bažnyczia kure farmu kaip szitoj aplinkinėje. delis sztebelis, ir ant 4 famili- [
— Povilas Petrauckas, gy gerai eina, dirba kožna diena, tuom laiku vyskupas žada pas Jau keletą žmonių pirko ir ju stubos ir žemes ne toli 2 i1 Jaigu turi dantų gėlimą: kol
itus ant kojų, tai gausi po 5^
venantys ant W. Pine uliezios uždarbei geri,
tatyt. Tas bus atsiekta tik per džiaugėsi. Dar randasi ka par akerei, medžiu 200 visokio i gyduole. Jaigu nepagelbetu
siduoda ant lengvu iszlygu. sztamo, vasara ant parko ne [
ejdamas nog darbo su užmovilna
keleto geru Raszykite ant adreso; (og oį)
— Lietuviu pusėtinas būrei-1
 pasidarbavi:
[ bus sugražinti piningai. Teip
toli nog czionais buna laikomi!j gi iszsius placzes informacijas
kurie ta
lietuviu-ka
keseziu likos užkluptas per lis, isz tu visokiu atsiranda., ..etuviu-kataliku,
A.
N.
Denonas,
piknykai,
labai
linksma
ir
gra
j no ko plaukai slenka ir plin
tris nepažinstamus piktadarius Czionais mergynu suvisai nėra darba pradėjo. Garbe! Rock
Kelleyburg. Pa.
ži vieta parsiduos pigei isz Į
ir apiplesztas ant $24— visa isz ko vaikynu labai nerymau- ford’o lietuviams-katalikams.
ka, pleiskanų atsiradymas i
priežasties locninykas važuoja . nupuczkave veidai. Tukstan
žmogelio pede. Petrauckas
ant
fanuos
kas
norėtu
pirkt
i
ja,
jeigu
isz
kur
vėjelis
papus

Fanuos-Parmos.
tvirtina buk jiam inpyle in gė
f czei dekavoja už dyka rodą.
tegul raszo ant szio adreso;
tu ir in ezion pribūtu pora tu Sztai proga ingyti farma tarpe 61
rimą laszu ant užmigdimo.
Raszyk tuojaus ant adreso:
Lietuviu farmeriu. Szitoi kolonijoi
(68 of)
Gratis Specialists
— Wigenio peczeje randasi zinu tai visos gautu po gražu, susiorganizavę Ukiszka Draugyste
Jno Kasputis,
Box 106 Sta. W. Williamsburg
palengvinimo ūkininkavime ir susir
padūkele kuri ka tik ne nudū dora ir bagota vaikyna.
Box 22
Rainerton, Pa.|
gus apdirbimu ligonio ukes. Szita
Brooklyn, N. Y.
rė ant smert savo vyra William
Luzerne, Pa — Darbai1 po j kolonija randasi Mason ir Lake paDefrena. Parejas nog darbo valei eina, dirba po 4 ir 5 <
Geriausia galima pirkti pas mane.
uie- viete vakarineme kraszte Michigan Buk iszmi n tingus ir prisi- Polithania State Bank
su pėdė atydave savo paeziulei nas ant nedėlios.
raszyk prie “Owls”
valstijoj prie Miczigan ežerio. Arti
Parduodu 40 visokiu Masziniu su
Cor. 22d. & Carson Sts.
bet toji ne buvo užganadynta
draugystes.
, turtingesnių miestu ir miesteliu, prie
— Oras gražus.
plienineis greisztais, tik su szitokia
__
S. S. Pittsburg, Pa.
isz pedes ir pradėjo su Wile|4
geležinkeliu,
daugybe
czisto
van

Duoda
sąnariams
paszialpa
ligoje
— Lietuviu pusėtinas būre
Maszina
galima
iszgreszti
tiese
y
Vienintele lietuviszka Banka, užrieta per
muku bartis. Daejo lig tam, lis, ir visi sutikime gyvena. dens, upeliu ir žuvingu ežeruku. nelaimėje, pagrabine, daktariszka paežius
lietuvius ir randasi p<» priežiūra
skilę anglėse ar akmenise. Asz
valdžios. Priimam pinigus suezedinimui
jog indukus kate pagriebė pei Czionais yra 3 paszialpines Szitoi kolonijoi turime ant pardavi prižiūrėjimą dykai o ir pasilinksmj pradedant
pats dirbu szitas Maszinas ir
nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus
li, dure in krutinę vyrui, jog draugystes ir vienas citizens mo del tukstaneziu farmu geros že nima. Paszialpa ligoje $7 ant nedė pinigus mokam 1-ta procentą, priskailant
gvarantuoju
jias visame, parduodu
mes,
del
visokiu
jevu,
daržovių,
so

kas
3
menesiai.
Siuncziam
pinigus
in
vi-as
lios per 13 nedeliu pagal nutarimą
tas ir pargriuvo. Defrenas iszsvieto, greit ir pigei, parduodam
klubas ir visos puikiai gyvuo dams, pievoms, gyvuliu ir pauksz- kuopos. Szita draugija turi 80,600 dalis
pigiau negu kiti.
silaižys isz žaidulu.
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu
Priimu visokius pataisinimus ir
ja, unijos, reikalai ant žemo oziu auginimui, gali pasirinkti kokios sąnariu o suvirszum 1000 kuopti. bil'etus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam
ruszies Rejentalnus Dokumentus ir
Ant pardavimo.
žemes tik nori pigei ir ant lengvu Organizatorius dar randasi Coal Dale visokios
atlieku darba kanogeriause.
L
lipsnio stovi.
vedam provas senam krajn*. Reientelna
Namas geras padėjime ant
iszmokescziu, Prekes nog $10 lig ir Landsforde kur uždestineja naujas kancelarijayra retloma per valdiszka notaru
Pakaustimas Arkliu yra mano
122
J.
(i.
Miliaucka.
Užkviecziam
lietuvius
ir
puses loto, po No. 1230 East
už akeri žemes. Norintieji pirk kuopas. Insiraszimas $5. Mėnesine Lietuvaites kreiptisprie mus ir pavest mums
Columbus, Ohio.— Dal $25
specialiszkumas. Kreipkitės pas
Centre ulyczios. Parsiduos neti raszykite pas mane, asz pats gyve mokestis 50c. Norintieji užsiraszyti jusu bankinius reikalas o per.-itikrisit, kad
mane o busite užganedyti visame.
bai
povalei
eina.
viskas, kas yra kalbama ezion vra teisvbe
perbrangiai. Atsiszaukyte pas
nu ant tu farmu. Adresavokyte.
tegul pamato organizatori Browns ir bus užpildyta greit ir teisyngai. Pinigus
— Oras gražus.
siunezant
paezedumui
in
Banka,
arba
siųst
žmones kuriee ten gyvena 1230
hotelije ant First St. Coal Dale arba
(91 aonf o;)
in Lietuva, galima siųst Paežio Money
I. G. Wisniewski
A n ton Kiedis,
American Housebotelije Landsforde. Orderiu, Registruotam Laiszke, ar per
E. Centre st. Mananoy City, — Lietuviu mažas būrelis
Exproao Money Orderi.
Peacock, Lake Co. Mioh.
Bile kas gal prigulėti,
Kumpas C ir Water UI.
Mahanoy City.
(to ee)- ir visi sutikime gyvena.
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Dr.AMOMlkj
Didelis Pardavimas

Žinios Vietines.

S. Norkewicz

“Vienybe Lietun’nku”

G. MILLER

NAUJAS PAVASARINIS TAVORAS.^
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J. J. Paukšt’s-Co.

GOLD WATCH COMPANY

Mainines Maszinos

